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ABSTRAKT 

 Diplomová práce „Didaktika ochrany člověka za mimořádných událostí na základní 

škole“ je zaměřena na praktickou výuku žáků. Vystihuje nácvik řešení možných mimořádných 

událostí podle specifických požadavků Základní školy Všetaty.  

V teoretické části je uvedeno začlenění dané problematiky do vzdělávání, legislativa 

a podrobná analýza dokumentu Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 

Představeno je možné rozdělení mimořádných událostí a jeho bližší specifikace. Vystiženy jsou 

mimořádné události a obecné zásady chování v případě jejich vzniku. Charakterizováno je 

varování a vyrozumění obyvatelstva, integrovaný záchranný systém a linky tísňového volání. 

Závěr teoretické části tvoří první pomoc.  

Výzkumná část popisuje výzkumné šetření, které má různé informační prameny. Je 

prováděno prostřednictvím metody rozhovoru a analýzy teoretických dokumentů. Hlavním 

cílem výzkumného šetření je zjistit, které mimořádné události hrozí všetatskému regionu 

a podle zjištěných hrozeb navrhnout aktivity do vzdělávacího programu.  

V praktické části je předložen návrh vzdělávacího programu tematiky Ochrana 

člověka za mimořádných událostí, který je vytvořen podle konkrétních potřeb Základní školy 

Všetaty. Jednotlivé aktivity vzdělávacího programu byly nejdříve odzkoušeny v praxi 

a následně byl  prakticky ověřen celý navržený vzdělávací program.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Didaktika, mimořádná událost, živelní pohroma, havárie, evakuace, integrovaný záchranný 

systém, první pomoc 



 

ABSTRACT 

The diploma thesis "Methodology of human protection in emergencies at primary 

school" is focused on the practical teaching of pupils. It outlines the practice of dealing with 

possible extraordinary events according to the specific requirements of the Všetaty Primary 

School.  

In the theoretical part, inclusion of the given issue in education, legislation and detailed 

analysis of the framework educational program for basic education are presented. It is possible 

to divide extraordinary events and its further specification. Emergencies and general principles 

of behavior are established in the event of their occurrence. Population warning and alert, 

integrated rescue and emergency call lines are pointed out. First aid in involved in the 

conclusion.  

The research part describes a research survey which used various information sources, 

based the method of interview and analysis of theoretical documents. The main objective of the 

research is to find out which emergencies endanger the Všetaty region and to design the 

activities in the educational program in compliance in accordance with the found threads.  

In the practical part the draft of the educational program of the topic Human rights 

protection in emergencies, which is created according to the specific needs of the Všetaty 

elementary school is presented. The activities, which are described in the diploma thesis, were 

first tested in practice and the practical training of the whole educational program was verified. 
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Didactics, emergencies, disaster, accident, evacuation, integrated rescue system, first aid 
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Teoretická část 

1 Úvod 

Život a zdraví člověka bylo v každé historické etapě lidské existence ohrožováno 

různým nebezpečím.  Nejdříve lidstvo muselo čelit nástrahám, jež na ně nachystala příroda 

v podobě živelních pohrom a přírodních katastrof, postupem času se museli vyrovnávat 

s nepříznivými situacemi, které si zapříčinili sami. K přírodním nástrahám přibyly náboženské,  

mocenské i etnické střety, které vyústily ve válečné konflikty. S rozvojem průmyslu 

a moderních technologií přibývá další riziko v podobě havárie. Ta bývá často zapříčiněna 

lidskou nedbalostí či neopatrností. V současné době vlivem globalizace narůstá další hrozba 

v podobě teroristických útoků a kriminálních činů. Všechny uvedené krizové situace, jež 

mohou ohrozit každého z nás, mají spíše tendenci se nabalovat  nežli se vystřídat. Neblahý vliv, 

který stupňuje ohrožení životů a zdraví lidí při mimořádné události je, že nastane zpravidla 

neočekávaně. Tím vyvolá v lidech devastující překvapení a následnou paniku. Abychom se 

naučili se vznikem mimořádných událostí a s jeho riziky počítat, je nutné se v této oblasti 

vzdělávat. Ve školách a školských zařízeních je možné dlouhodobě a systematicky působit na 

žáky formou pravidelné a povinné výuky od nejrannějšího věku. Správně vyškolený člověk 

bude umět mimořádnou událost náležitě posoudit, tím předejde panice a dokáže pomoci nejen 

sobě, ale i ostatním. 

Ve své diplomové práci se zabývám tematikou Ochrana člověka za mimořádných 

událostí a jejím didaktickým zpracováním pro konkrétní základní školu.  

Tato tematika je začleněna do  vzdělávacích programů základních škol, kde je 

včleněna do obsahů vzdělávacích oblastí a oborů, mimo jiné i do předmětu výchova ke zdraví, 

který studuji. Pouhé začlenění by mohlo vytvářet představu jisté okrajovosti při vzdělávání žáků 

základní školy, což  by mohlo mít neblahé důsledky v jejich budoucím životě. Výuku tematiky 

Ochrana člověka za mimořádných událostí považuji pro život za nesmírně důležitou, neboť 

zachování života a zdraví každého člověka, by mělo být v žebříčku hodnot všech lidí na prvním 

místě.  

 Základní škola Všetaty, nutně potřebuje uspořádat výuku tematiky Ochrana člověka 

za mimořádných událostí nejen podle platné legislativy, ale hlavně podle svých konkrétních 

potřeb, které spočívají především v naplnění  praktických cílů výuky dané problematiky. 



 

11 

1

1 

Z výše uvedených důvodů  volím toto téma ke zpracování své diplomové práce. 

Diplomová práce je členěna do tří částí:  na teoretickou, výzkumnou a praktickou. 

V teoretické části uvádím přehled základních pojmů,  zde mimo jiné vysvětluji, co je 

mimořádná událost. Zabývám se začleněním tematiky Ochrana člověka za mimořádných 

událostí do vzdělávání, uvádím legislativu, podle které je problematika zařazena a podrobně 

analyzuji obsah dokumentu Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Představuji 

možné rozdělení mimořádných událostí a jeho bližší specifikaci. Popisuji konkrétní mimořádné 

události a  doporučené chování   v případě jejich vzniku. Uvádím jen ty mimořádné situace, 

které jsou reálnou hrozbou pro všetatský region. V poslední kapitole je zmíněna  i první pomoc.  

Ve výzkumné části podrobně líčím jednotlivé kroky v provedení mého výzkumu. 

Výzkumné šetření obsahuje dvě výzkumné otázky. První výzkumnou otázkou zjišťuji rizika 

mimořádných událostí všetatského regionu. Toto šetření  provádím pomocí metody rozhovoru 

s tajemnicí Obecního úřadu. Na základě získaných údajů  uskutečňuji prostřednictvím metody 

analýzy dokumentů důkladný rozbor dostupných dokumentů na webových stránkách 

příslušných obcí. Pro upřesnění výzkumných údajů využívám i mapy webových stránek 

Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Druhou výzkumnou otázkou zjišťuji, jak je 

zabezpečena výuka  tematiky Ochrana člověka za mimořádných událostí dosud, ale hlavně 

potřebuji zjistit, jaké jsou konkrétní potřeby Základní školy Všetaty pro zabezpečení výuky této 

problematiky. Šetření uskutečňuji pomocí metody rozhovoru s paní ředitelkou Základní školy 

Všetaty.  

V praktické části navrhuji vzdělávací program tematiky Ochrana člověka za 

mimořádných událostí pro Základní školu Všetaty.   

Cílem mé diplomové práce je navrhnout zážitkový vzdělávací program, který naplní 

praktické cíle výuky tematiky Ochrana člověka za mimořádných událostí pro Základní školu 

Všetaty podle jejich konkrétních potřeb.  
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2 Vymezení základní terminologie 

V této kapitole jsou stručně vymezeny základní pojmy, které se týkají tematiky 

Ochrana člověka za mimořádných událostí. Ty budou dále používány v této diplomové práci. 

Zaměřuji se zejména na tyto pojmy: mimořádná událost, záchranné a likvidační práce, riziko, 

živelní pohroma, havárie, požár, evakuace, evakuační zavazadlo, integrovaný záchranný 

systém a první pomoc.  

Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných vlivy přírody nebo 

činností člověka, které ohrožují zdraví a život lidí, jejich majetek, životní prostředí a vyžadují, 

aby byly provedeny záchranné a likvidační práce. Záchranné práce slouží k odvrácení či 

omezení rizik, které vznikly působením mimořádné události. Jedná se o vyhledávání 

a vyprošťování lidí např. z trosek domů, jejich vyvedení z nebezpečných míst a poskytnutí 

první pomoci raněným. Likvidační práce odstraňují následky, jež jsou způsobeny mimořádnou 

událostí (Marádová, 2007).  Riziko definuje Šenovský a kol. (2012) jako míru výskytu 

nepřijatelných dopadů.  Je-li mimořádná událost vyvolána přírodními silami, mluvíme o živelní 

pohromě. Ta vzniká působením dějů, které probíhají uvnitř země (zemětřesení) nebo na jejím 

povrchu (povodeň).  Mimořádnou událost, jež je většinou vyvolána činností člověka (výrobou, 

skladováním, přepravou nebezpečných látek atd.), nazýváme havárií. Přírodními vlivy (např. 

bleskem) a činností člověka (nedbalostí, úmyslem) vzniká požár, což je nekontrolovatelné 

hoření, které není ohraničeno určitým prostorem. Aby vznikl požár, musí být přítomny hořlavé 

látky, vzduch a zápalná teplota. Jestliže je mimořádná událost takového rozsahu, že jsou 

ohroženy životy lidí, je nutno přistoupit k evakuaci, tzn. k přemístění osob, zvířat, popř. 

majetku na bezpečné místo. Lidé si s sebou berou evakuační zavazadlo (léky, doklady, oděv, 

atd.). Na záchraně životů, zdraví a majetku se podílejí záchranné a bezpečností složky, orgány 

státní správy a samosprávy, a proto byl vypracován integrovaný záchranný systém, což je 

systém pravidel spolupráce mezi jednotlivými složkami při provádění záchranných 

a likvidačních prací. Dojde-li ke zranění, je nutná první pomoc, to je péče poskytnutá raněnému 

před příjezdem záchranné zdravotnické služby nebo lékaře (Plucková a kol. 2015).  
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3 Zařazení tematiky Ochrana člověka za mimořádných událostí do 

vzdělávání  

V této kapitole se nejprve zabývám legislativou, podle které se zařazuje tematika 

Ochrana člověka za mimořádných událostí  do vzdělávání. Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy vydalo pokyn k začlenění tématiky Ochrana člověka za mimořádných událostí 

do vzdělávacích programů a dodatek k učebním dokumentům pro základní školy, střední školy, 

speciální školy a vyšší odborné školy. Následně představuji části dokumentu Rámcový 

vzdělávací program pro základní vzdělávání, kde je problematika OČMU začleněna – učivo 

i očekávané výstupy, klíčové kompetence a průřezová témata.  

3.1 Legislativa MŠMT k problematice OČMU 

Pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k začlenění tématiky Ochrana 

člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů byl vydán dne 4. března 2003, pod 

č.j. 12 050/03/22.  Tento pokyn se vydává k začlenění problematiky OČMU do současného 

obsahu vzdělávání ve školách. Podle tohoto pokynu se postupuje s účinností od 15. března 

2003.  Platné stávající  učební dokumenty se doplňují Dodatkem k učebním dokumentům 

„Ochrana člověka za mimořádných událostí“, který byl vydán MŠMT pod č.j. 13 586/03-22  

rovněž dne  4. března 2003.  

Do učebních dokumentů pro základní, střední a vyšší odborné školy a do učebních 

dokumentů pro speciální školy se zařazuje tematika Ochrana člověka za mimořádných událostí 

v rozsahu nejméně  šesti vyučovacích hodin ročně v každém ročníku. Tento dodatek učebních 

dokumentů schvaluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s účinností od 15. března 

2003. Tématika Ochrana člověka za mimořádných událostí je realizována v Rámcovém 

vzdělávacím programu pro základní vzdělávání ve všech ročnících jak druhého, tak prvního 

stupně základní školy. V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání je 

problematika OČMU  zapracována do vybraných vzdělávacích oblastí a oborů, které uvádím 

v následující podkapitole.   

3.2  Začlenění tematiky OČMU v dokumentu Rámcový vzdělávací 

program pro ZV 

Na základě podrobné analýzy dokumentu Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání z roku 2013  uvádím, v jakých  vzdělávacích oblastech  a oborech (předmětech)  je 
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tematika OČMU začleněna.  Na druhém stupni základní školy je tematika Ochrana člověka za 

mimořádných událostí zařazena v RVP ZV do tří vzdělávacích oblastí. První vzdělávací oblast 

se nazývá Člověk a zdraví, druhá vzdělávací oblast se jmenuje  Člověk a příroda a třetí 

vzdělávací oblast nese název Člověk a společnost. Na prvním stupni základní školy je tematika 

Ochrana člověka za mimořádných událostí včleněna v RVP ZV především v jedné ze 

vzdělávacích  oblastí s názvem Člověk a jeho svět.   

Obsah tématiky OČMU v RVP ZV na 2. stupni ZŠ 

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví zahrnuje obory (předměty) výchova ke zdraví 

a tělesná výchova. Do předmětu výchova ke zdraví je včleněno učivo s názvem Rizika 

ohrožující zdraví a jejich prevence, které obsahuje ochranu člověka za mimořádných událostí, 

varovné signály a jiné způsoby varování, klasifikaci mimořádných událostí, prevenci jejich 

vzniku, evakuaci a činnost po mimořádné události. Očekávaný výstup - žák uplatňuje adekvátní 

způsoby chování a ochrany v modelových situacích ohrožení a nebezpečí mimořádných 

událostí. V předmětu tělesná výchova je učivo s názvem Hygiena a bezpečnost při pohybových 

činnostech v nestandardním prostředí. Toto učivo zahrnuje první pomoc v různém prostředí 

a za různých klimatických podmínek, improvizované ošetření a odsun raněného. Očekávaný 

výstup -  žák se vhodně a bezpečně chová v méně známém prostředí, předvídá možné nebezpečí 

úrazu a tomu přizpůsobí svou činnost. 

Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje předměty chemie, přírodopis a zeměpis. 

Do předmětu chemie je začleněno učivo Mimořádné události, které obsahuje poučení 

o haváriích v chemickém průmyslu a únicích nebezpečných látek. Očekávaný výstup - žák co 

nejlépe jedná v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek. Do předmětu 

přírodopis v rámci Biologie člověka je zahrnuto učivo Nemoci, úrazy a prevence. To pojednává 

o závažných poraněních a život ohrožujících stavech. Očekávaný výstup - žák dokáže aplikovat 

první pomoc při poranění těla. Do rámce Neživá příroda je včleněno učivo Mimořádné události 

způsobené přírodními vlivy. To obsahuje příčiny vzniku přírodních mimořádných událostí. 

Nejčastější přírodní mimořádné události na území České republiky (vichřice, záplavy, 

přívalové deště, sněhové kalamity) a ochranu před nimi. Informuje o světových katastrofách. 

Očekávaný výstup - žák charakterizuje mimořádné události způsobené změnami počasí 

a možné dopady na člověka i životní prostředí a ochranu před nimi. Žák objasní význam vlivu 

podnebí na rozvoj různých ekosystémů. V předmětu zeměpis najdeme učivo Ochrana člověka 

při ohrožení zdraví a života. Toto učivo seznamuje s živelními pohromami, opatřeními 
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a chováním při nebezpečích pohrom. Očekávaný výstup -  žák uplatňuje zásady bezpečného 

jednání a chování v modelových situacích mimořádných událostí. Vzdělávací oblast Člověk 

a společnost zahrnuje mimo jiné předmět výchova k občanství. V rámci Člověk ve společnosti 

je zahrnuto učivo Lidská setkání. Toto učivo pojednává o rovném postavení mužů a žen ve 

společnosti, o lidské solidaritě, přirozených a sociálních rozdílech mezi lidmi, o potřebných 

lidech a pomoci lidem v nouzi. Očekávaný výstup -  žák na příkladech zhodnotí význam 

vzájemné lidské solidarity, specifikuje, jak účinně pomáhat lidem v nouzi a v případě ohrožení 

státu dokáže pomoci při jeho obraně. V rámci Mezinárodní vztahy, globální svět v učivu 

Globalizace se žáci učí o projevech, kladech a záporech globalizace, o problémech jako je 

terorismus a války a možnostech jejich řešení. Očekávaný výstup - žák vysvětlí roli ozbrojených 

sil České republiky při zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského charakteru. Žák  

uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj na způsoby jeho potírání (RVP 

ZV, 2013). 

Obsah tématiky OČMU v RVP ZV na 1. stupni ZŠ  

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět obsahuje pět rámců. Jejich výstupy jsou 

rozčleněny na první a druhé období. První období je určeno pro žáky první až třetí třídy a druhé 

období náleží žákům čtvrté a páté třídy základní školy. V této diplomové práci se zabývám 

pouze rámci, které obsahují problematiku Ochrana člověka za mimořádných událostí. Jsou to 

zejména tyto rámce:  Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví a Místo, kde žijeme.  

V rámci Rozmanitost přírody v učivu Rizika v přírodě se žák  dozví o mimořádných   

událostech   způsobených  přírodními  vlivy, o rizicích spojených s ročními obdobími 

a sezónními činnostmi a efektivní ochraně. Očekávaný výstup prvního období - žák vypozoruje, 

porovná a popíše viditelné proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích. Očekávaný 

výstup druhého období - žák charakterizuje specifické přírodní jevy a jejich rizika 

a v modelových situacích prokáže schopnost účinně se chránit při mimořádných událostech. 

V rámci Člověk a jeho zdraví je zařazeno učivo Mimořádné události a rizika ohrožení 

s nimi spojená. Zde jsou žáci seznámeni s varovným signálem, zkouškou sirén, příčinami 

a prevencí vzniku požáru, s ochranou a evakuací při požáru a významem integrovaného 

záchranného systému. Očekávaný výstup prvního období - žák reaguje na pokyny dospělých 

při mimořádných událostech. Očekávaný výstup druhého období -  žák  uplatňuje správné 

způsoby chování v situacích, které ohrožují zdraví i v modelových situacích, jež simulují 

mimořádné události. Rámec dále obsahuje učivo s názvem  Přivolání pomoci v případě 
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ohrožení fyzického i duševního zdraví. Prostřednictvím tohoto učiva se žák informuje 

o službách odborné pomoci. Rovněž se seznámí s čísly tísňového volání  a správným způsobem 

volání na tísňovou linku. Očekávaný výstup prvního období - žák ovládá  komunikaci 

s operátory při volání tísňových linek. Očekávaný výstup druhého období - žák rozpozná 

zranění, která ohrožují lidský život, zajistí lékařskou pomoc a ošetří drobná poranění.  

Rámec Místo, kde žijeme, obsahuje učivo Okolní krajina. Vyučuje se zde o povrchu 

země, o půdě a vodstvu na pevnině a životním prostředí. V tomto učivu se žák také informuje 

o orientačních bodech v krajině a světových stranách. Očekávaný výstup prvního období - žák 

v jednoduchém plánu vyznačí cestu a místo školy a svého bydliště. Očekávaný výstup druhého 

období -  žák určí světové strany na mapě i v přírodě, orientuje se podle nich   a řídí se zásadami 

bezpečného pobytu a pohybu v přírodě (RVP ZV, 2013).  

3.2.1 Klíčové kompetence 

Dílčí kapitolu o klíčových kompetencích zařazuji proto, že v praktické části mé 

diplomové práce jsou navrhované aktivity v souladu s rozvíjenými klíčovými kompetencemi 

uvedenými v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Proto považuji za 

důležité představit klíčové kompetence podle RVP ZV se zaměřením na tematiku Ochrana 

člověka za mimořádných událostí.    

Rozvíjení klíčových kompetencí je důležité pro uplatnění každého člověka ve 

společnosti.  Znázorňují souhrn vědomostí, hodnot a postojů, ale také dovedností a schopností 

nepostradatelných pro osobní rozvoj. Lze je získat pouze jako výsledek celého procesu 

vzdělávání na úrovni, jež je pro každého jednotlivce dosažitelná. V procesu základního 

vzdělávání musí směřovat veškerý vzdělávací obsah i aktivity, které ve škole probíhají, k jejich 

utváření a rozvíjení. Jednotlivé klíčové kompetence nestojí vedle sebe odděleně, ale různě se 

prolínají a mají nadpředmětovou podobu. V etapě všech devíti ročníků základní školy je 

považováno celkem šest kompetencí za klíčové, jedná se o kompetence k učení, k řešení 

problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní.  

V dokumentu Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání je u každé 

z klíčových kompetencí přesně vymezeno, co by měl žák na konci základního vzdělávání 

zvládnout. Pro potřeby praktické části této diplomové práce uvádím výběr z obsahu 

jednotlivých klíčových kompetencí.  

Kompetence k učení: Žák uvádí poznatky z různých vzdělávacích oborů do 

souvislostí, propojuje je do širších celků a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na 
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přírodní a společenské jevy. Samostatně pozoruje a získané informace kriticky posuzuje 

a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucím praktickém životě. 

Kompetence k řešení problému:  Žák rozpozná a pochopí problém, promyslí 

a naplánuje způsob řešení, přičemž k tomu využije vlastní úsudek a zkušenosti. Uvědomuje si 

odpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů.  

Kompetence komunikativní: Žák vyjadřuje své myšlenky a názory, které formuluje 

výstižně a souvisle. Naslouchá promluvám druhých lidí a vhodně na ně reaguje. Využívá 

komunikační dovednosti k vytváření vztahů a spolupráci s ostatními.  

Kompetence sociální a personální: Žák účinně spolupracuje ve skupině. Na základě 

přijetí nové role ve skupině pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce. Podílí se na vytvoření 

příjemné atmosféry v týmu. Chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení 

daného úkolu a oceňuje zkušenosti druhých lidí.  

Kompetence občanské: Žák respektuje přesvědčení druhých lidí a je schopen se vcítit 

do situace ostatních. Rozhoduje se odpovědně podle dané situace a poskytne účinnou pomoc 

podle svých možností. Chová se odpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících 

život a zdraví člověka. Rozhoduje se v zájmu ochrany a podpory zdraví.   

Kompetence pracovní: Žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení. 

Adaptuje se na změněné pracovní podmínky, kde plní povinnosti a závazky. Využívá znalosti 

a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech (RVP ZV, 2013).  

3.2.2 Průřezová témata  

Průřezová témata jsou rovněž součástí dokumentu Rámcový vzdělávací program pro 

základní vzdělávání. Představují okruhy současných  problémů dnešní doby, proto jsou 

nedílnou a významnou součástí vzdělání na základní škole. Jsou výrazným formativním 

prvkem v procesu učení, neboť napomáhají k rozvoji osobnosti každého jedince zejména 

v oblasti postojů a hodnot, ale také přispívají ke vzájemné spolupráci v kolektivu. Přínosná jsou 

i ve sféře vědomostí, dovedností a schopností, neboť procházejí napříč vzdělávacími oblastmi, 

což umožňuje propojení se vzdělávacími obory. Z hlediska účinnosti by měly být propojeny 

s konkrétními obsahy vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností realizovaných ve 

škole i mimo ni. Průřezová témata přispívají ke komplexnosti vzdělávání na základní škole 

a pozitivně ovlivňují proces získávání klíčových kompetencí u žáků. Každá základní škola musí 

jak na prvním, tak na druhém stupni zařadit do výuky všech šest průřezových témat uvedených 

v dokumentu RVP ZV, přičemž nemusí být všechna uvedená témata  zastoupena v každém 
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jednotlivém ročníku. Jejich rozvržení a způsob realizace si každá škola stanoví ve svém školním 

vzdělávacím programu.  V etapě povinné školní docházky jsou stanovena následující průřezová 

témata:  Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení 

v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, 

Mediální výchova. Každé z uvedených průřezových témat obsahuje jeho charakteristiku, vztah 

ke vzdělávacím oblastem a přínos k rozvoji osobnosti žáka. Všechna témata jsou rozpracována 

do několika tematických okruhů,  jejichž výběr a způsob zpracování je opět v kompetenci školy.  

Problematiku Ochrana člověka za mimořádných událostí lze účinně propojit 

především s průřezovými tématy Osobnostní a sociální výchova a Environmentální výchova, 

ale dotýkají se i témat Výchova demokratického občana a Mediální výchova. Osobnostní 

a sociální výchova ve vztahu k vzdělávací oblasti Člověk a zdraví lze rozvíjet  prostřednictvím 

témat, která odrážejí fyzickou stránku osobnosti, komunikaci a sociální vztahy a rozhodování 

v běžných i vypjatých situacích.  V oblasti vědomostí, dovedností a schopností umožňuje získat 

sociální dovednosti pro řešení složitých situací. V oblasti postojů a hodnot vede k uvědomění 

si hodnoty spolupráce a pomoci a přispívá i k vědomí různých způsobů chování lidí a jejich 

mravních rozměrů. Průřezové téma Environmentální výchova umožňuje chápat postavení 

člověka v přírodě, vliv prostředí na zdraví lidí a souvislosti mezi ekologickými, technickými, 

ekonomickými a sociálními jevy. V oblasti vědomostí, dovedností a schopností vede 

k uvědomění si podmínek života a možností jeho ohrožení, rozvíjí porozumění vztahu člověka 

a prostředí  a důsledkům lidských činností v prostředí. V oblasti postojů a hodnot vede žáky 

k vnímání života a zdraví jako nejvyšší hodnoty.  Průřezové téma Výchova demokratického 

občana vede k rozvoji odpovědnosti, vědomí jeho práv a povinností, řešení  problémů 

s respektem k ostatním lidem a k zachování lidské důstojnosti. V oblasti vědomostí, dovedností 

a schopností prohlubuje empatii a nabádá k uvažování o problémech v širších souvislostech. 

V oblasti postojů a hodnot motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomoci ostatním. Mediální 

výchova  umožňuje žákům využívat média jako zdroje informací, rozpoznat různé typy sdělení, 

analyzovat a vyhodnotit jednotlivá sdělení a posoudit jejich věrohodnost. V oblasti vědomostí, 

dovedností a schopností rozvíjí analytický přístup k mediálním obsahům a kritický odstup od 

nich (RVP ZV, 2013).  
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4 Mimořádné události  

Tato kapitola pojednává o druzích mimořádných událostí a doporučeném chování. 

Nejprve uvádím vybraný přehled mimořádných událostí uspořádaný do tabulky a specifikaci 

jejího rozdělení. Následně se zabývám popisem konkrétních mimořádných událostí, které se 

vztahují k praktické části mé práce, a doporučeného chování v případě, kdy tyto události hrozí 

či nastaly.  

4.1 Přehled mimořádných událostí  

V níže uvedené tabulce uvádím jedno z více možných rozdělení mimořádných 

událostí. Vybrala jsem přehled autorky Evy Marodové, která mimořádné události dělí na živelní 

pohromy, havárie s únikem nebezpečných látek a ostatní události. Konkrétní charakteristikou 

uvedených kategorií mimořádných událostí se budu blíže zabývat v následujících 

podkapitolách.  

Tabulka č.  1 - Přehled mimořádných událostí 

Mimořádné události 

Živelní pohromy 
Havárie s únikem nebezpečných 

látek 
Ostatní události 

záplavy a povodně, záplavy, 

vzniklé rozrušením vodních děl 

(hráze rybníků, přehrad apod.), 

táním sněhu, 

vichřice, 

sněhové a námrazové kalamity, 

orkán, tornádo, 

sesuvy půdy a svahové pohyby, 

zemětřesení, sopečný výbuch, 

extrémní chlad a teplo, 

pád meteoritu, 

velké lesní požáry. 

havárie v chemickém 

provozu 

výbuchy plynovzdušných směsí 

radiační havárie 

ropné havárie 

teroristický čin 

anonymní oznámení 

o uložení bomby 

nebezpečná zásilka, 

podezřelé zavazadlo 

epidemie nakažlivých nemocí 

lidí a zvířat (např. salmonelóza, 

prasečí mor, ptačí chřipka) 

rozsáhlé dopravní havárie 

(hromadné autohavárie, 

velká železniční neštěstí, 

letecké katastrofy) 

Zdroj: Marádová, 2007, s. 6 
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4.1.1 Živelní pohromy 

Mimořádná událost, která vzniká v důsledku působení přírodních sil se nazývá živelní 

pohroma. Přináší rozsáhlé škody na majetku lidí, poškozuje zdraví a leckdy má za následek 

i smrt. Také  v přírodě napáchá obrovské škody a  ničí životní prostředí. Jedná se zejména 

o povodně a záplavy, vichřice, tornáda a sněhové kalamity, sesuvy půdy,  extrémní chlad a teplo 

i velké lesní požáry. Opomenout však nelze ani zemětřesení a sopečný výbuch.  

Živelní pohroma je považována za mimořádnou událost,  která má nenadálý, částečně 

nebo úplně neovládaný, prostorově a časově ohraničený děj. Ten nastává v důsledku 

mimořádně silného působení přírodních sil na zemský povrch.  Každá z živelních pohrom může 

zapříčinit řetězec dalších mimořádných událostí. Ty pak mohou dosáhnout až  katastrofických 

rozměrů, protože jsou zdevastována rozsáhlá území, zdroje obživy lidí, znehodnoceny jsou také 

prameny pitné vody a rozšiřují se infekční onemocnění (epidemie). Lidé mají zničená svá 

obydlí i jiné stavby a další majetek. Kalamita zničí i dopravní komunikace, tunely a rozvody 

zásobovacích a energetických sítí. Lidé pak navíc trpí přerušením dodávky elektrické  energie, 

zemního plynu a pitné vody (Herink, Balek, 2002). 

Přírodní procesy, jež způsobují živelní pohromy, můžeme rozdělit na ty, které vznikají 

uvnitř země (zemětřesení, výbuch sopky) a na ty, jež vznikají na zemském povrchu, nebo 

rozdílem teplot a působením dalších faktorů. Tyto pohromy postihují pevninu, vodstvo 

i atmosféru.  Rozsah škod při živelných pohromách nezávisí jen na intenzitě přírodních živlů, 

ale i na hustotě osídlení krajiny, průmyslu a dopravě a také  na schopnosti a připravenosti lidí 

likvidovat následky živelních pohrom. (Linhart a kol., 2003).  

4.1.2 Havárie s únikem nebezpečných látek  

S rychlým rozvojem chemického průmyslu dochází i k nárůstu počtu havárií 

v průmyslových zařízeních, jejichž důsledkem často bývá únik nebezpečných látek, který přímo 

ohrožuje životy a lidské zdraví, také životní prostředí a majetek lidí. 

Události, při kterých dojde k havárii v důsledku výroby, zpracování, používání či 

jakékoliv manipulace nebo jen skladování nebezpečných látek za současného úniku těchto 

látek, nazýváme havárie s únikem nebezpečných látek (Beneš a kol., 2006). Nebezpečné látky 

představují pro člověka velké ohrožení v podobě výbuchu a požáru, ale  mnoho lidí bývá jimi 

i zasaženo, pokud se nebezpečné látky šíří do okolí místa havárie. Havárie s únikem 

nebezpečných látek patří ke katastrofám, které jsou většinou způsobeny činností člověka. Na 

vině často bývá  lidská nedbalost,  poruchy na různých zařízeních nebo chyba při přepravě 
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těchto látek v cisternách a kontejnerech (autohavárie, vykolejení vlaku), ale můžeme sem 

zařadit i úmysl v podobě teroristického či kriminálního činu, jímž je havárie záměrně 

zapříčiněna. Jindy může být havárie způsobena i přírodními silami. Při povodni jsou 

nebezpečné látky vyplaveny do půdy a tím i do podzemních vod, při úderu blesku a následném 

požáru unikají nebezpečné plyny do ovzduší. A právě plyny a jedovaté páry představují největší 

hrozbu. Člověk je především vdechuje, ale proniknou do těla i jinými nechráněnými místy, 

např. pokožkou, očními spojivkami, zvukovody a prostorem pod jazykem, také jsou do těla 

vstřebávány v místech popálenin a otevřených ran. V České republice patří k nejvýrazněji 

jedovatým látkám chlór a amoniak. Dalšími haváriemi s únikem nebezpečných látek, které jsou 

v přehledu uvedeny, jsou výbuchy plynovzdušných směsí, což je například zemní plyn, propan-

butan aj., radiační havárie, která může nastat např. v jaderné elektrárně při poruše, kdy unikají 

radioaktivní látky, a ropné havárie, které zpravidla nepředstavují bezprostřední nebezpečí pro 

člověka, ale mají obrovský vliv na životní prostředí (Marádová, 2007). 

4.1.3 Ostatní mimořádné události 

Mezi ostatní mimořádné události řadí Marádová (2007) teroristický čin, anonymní 

oznámení o uložení bomby, nebezpečnou zásilku a podezřelé zavazadlo, epidemii a rozsáhlé 

dopravní havárie.  Terorismus je promyšlené a naplánované, většinou politicky či nábožensky  

motivované násilí, které je zaměřené proti nezúčastněným osobám a jež slouží  k dosažení 

vytčených cílů. V současné době se bohužel zvyšuje počet teroristických útoků a násilných 

činů. Teroristé a násilníci používají násilí nebo násilím vyhrožují, aby u lidí vyvolali pocit 

strachu a tím dosáhli vytyčeného cíle. V této život a zdraví ohrožující situaci pokud můžeme,  

utečeme nebo se uchýlíme do úkrytu. Nikdy neprovokujeme agresora diskusí či jakoukoli 

komunikací. Ve škole se chováme podle pokynů učitele. Tyto nebezpečné situace oznámíme 

na lince 158 nebo 112, ale jejich řešení ponecháme na odbornících. Mimořádnou událostí je též 

anonymní oznámení o uložení bomby, např. na letišti, na nádraží, v obchodním domě, ve škole, 

prostě tam, kde se shromažďuje hodně lidí. Často jde o hloupý vtip, ale každé anonymní 

oznámení musí být prověřeno, neboť je nutné počítat s tím, že  výhrůžka může být zrealizována, 

a pak by její následky byly tragické. Také nebezpečná zásilka, zpravidla od neznámého 

odesilatele, musí být odborně zkontrolována, zda neobsahuje bombu, jedovatou látku nebo 

nebezpečný biologický materiál. Je nesmírně těžké určit, zda jde o ohrožující zásilku či nikoliv. 

Skutečnosti, které vedou k podezření, mohou být např. zapáchající zásilka, podezřelý rukopis 

na zásilce a výhrůžný text nebo po jejím rozbalení je zjištěno, že obsahuje ohrožující předmět. 
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Pokud někde na ulici či v prostorách nádraží, úřadů atd. se nachází podezřelé zavazadlo, platí 

pravidlo neotvírat, nepřemísťovat a neprodleně ohlásit policii nebo jiné úřední osobě. 

Předposlední mimořádnou událostí v kolonce ostatní je epidemie. Epidemie také patří mezi 

nebezpečné mimořádné události, jedná se o výskyt hromadného infekčního onemocnění lidí. 

Může postihnout několik zemí nebo jen jeden region (Horská a kol., 2002). Mimořádnou 

událostí jsou také rozsáhlé dopravní havárie, které jsou v tabulce rozděleny na hromadné 

autohavárie, velká železniční neštěstí a letecké katastrofy. 

V této práci se dále záměrně  teroristickým  a násilným činům  nevěnuji pro jejich 

mimořádnou specifičnost. 



 

23 

2

3 

5 Charakteristika MU a obecné zásady chování v případě vzniku MU 

V této kapitole se zabývám charakteristikou mimořádných událostí a obecnými 

zásadami správného chování v případě jejich vzniku. Uvádím jen ty, které se vztahují 

k praktické části mé diplomové práce.  

5.1 Havárie s únikem nebezpečných látek do ovzduší  

V případě vzniku havárie s únikem nebezpečných látek do ovzduší je nutné si 

uvědomit následující skutečnosti. Nejprve je nutné vědět, že tyto látky neohrožují pouze okolí 

místa vzniku havárie, ale mohou se rozšiřovat po směru větru do velkých vzdáleností. Následně 

je třeba  informovat se,  které nebezpečné látky unikly, zda jsou toxické či netoxické, hořlavé 

či nehořlavé a jaká rizika představují. Většina z nich má větší hustotu než vzduch, tvoří mlhy, 

které se šíří při zemi a zaplňují podzemní prostory, kanalizace, sklepy apod. Po území naší 

republiky se běžně převážejí desítky až stovky tun amoniaku a chloru, které patří do skupiny 

nejvýrazněji jedovatých látek. Využívají se v chemickém průmyslu i jinde. Chlór se používá 

jako dezinfekce ve vodárnách a amoniak se využívá v chladicích zařízeních, např. na zimních 

stadionech. Člověka mohou ohrozit i látky, které nejsou toxické ani hořlavé. Jako příklad těchto 

látek můžeme uvést oxid uhličitý nebo dusík. Oxid uhličitý, pokud vnikne do podzemních 

prostor, vytěsní vzduch, tedy i kyslík nezbytný k dýchání. Hrozí poškození plic či udušení. 

Dusík se projevuje prudkým snížením teploty v blízkosti místa havárie, proto v důsledku jeho 

úniku hrozí nebezpečí omrzlin (Beneš a kol., 2006).  

Při chemické havárii je třeba, aby se lidé nepřibližovali k místu havárie, vyhledali 

úkryt v co nejvyšším patře budovy na odvrácené straně od místa havárie. V tomto úkrytu je 

zapotřebí uzavřít okna a dveře, oblepit je těsnicí páskou a vypnout klimatizaci, připravit si 

prostředky improvizované ochrany a evakuační zavazadlo, sledovat zprávy v televizi a rozhlase 

i místní hlášení. Při jízdě ve vozidle nevětrat, vypnout klimatizaci a neotvírat okna. 

V případě, kdy je nutné evakuovat oblast zasaženou havárií s únikem nebezpečných 

látek do ovzduší, je nutné dodržovat zásady chování při opuštění bytu či domu. Před opuštěním 

bytu či domu je třeba vypnout elektrické spotřebiče (kromě ledniček a mrazniček), uhasit 

otevřený oheň v topidlech a uzavřít přívod vody a plynu. Domácí zvířata (kočky apod.) si 

vezmeme s sebou v přepravních boxech. Zvířata, která nelze vzít s sebou a víme, že přežijí delší 

dobu bez péče, ponecháme doma a před odchodem je zásobíme potravou a vodou. Zabezpečíme 

dům či byt a na  dveře dáme oznámení, že jsme byt opustili. Přesvědčíme se, že sousedé vědí 
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o nutnosti evakuace. Před ochodem  nezapomeneme dětem vložit do kapsy oděvu cedulku se 

jménem a adresou  

Pro improvizovanou ochranu použijeme prostředky, které máme k dispozici. 

Nesmírně důležité je, abychom chránili celý povrch těla, nejdůležitější jsou však dýchací cesty 

a oči.  

Pro ochranu očí můžeme použít uzavřené brýle, například plavecké, lyžařské či 

motoristické. Hlavu chráníme přilbou, čepicí či kloboukem nebo šálou. Oči a hlavu si lze také 

efektivně chránit  průhledným igelitovým sáčkem, který přetáhneme přes hlavu a v úrovni 

lícních kostí – nad nosem upevníme tkanicí či gumou.  Na ruce navlékneme gumové nebo 

kožené rukavice a na tělo můžeme použít například kombinézu,  plášť či pláštěnku. Na nohy 

obujeme gumové holínky, vysoké kožené boty. Pokud je nemáme, necháme si  ty, které máme 

k dispozici, ale musíme je obalit igelitem. Nohavice a rukávy je nutno ovázat a utáhnout 

provázkem  Plucková a kol. (2015). Pro ochranu dýchacích cest použijeme vodou navlhčenou 

roušku, kterou si improvizovaně vyrobíme ze složeného textilního kapesníku, ručníku nebo 

utěrky, dále můžeme využít i navlhčenou buničitou vatu, navlhčený toaletní papír a podobně. 

Takto pohotově zhotovenou roušku přiložíme k nosu a ústům (Beneš a kol., 2006). 

Improvizovaná ochrana se využívá zejména v případech, kdy se nacházíme v zamořeném 

prostoru a potřebujeme z něj uniknout nebo pokud  musíme překonat zamořený prostor, 

abychom se přesunuli na jiné bezpečné místo či do stálých krytů a také v případě evakuace 

obyvatel (Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR).  

5.2 Povodně  

Povodně jsou přírodní ničivé hydrologické jevy, které vznikají  v důsledku  působení 

atmosférických poruch (Herink, Balek, 2002). Za povodeň se považuje dočasné výrazné 

zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, kdy voda již zaplavuje okolní 

území, rozlévá se mimo koryto vodního toku a tím způsobuje škody. Povodní se rozumí i stav, 

kdy voda  z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je 

nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. 

Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity a končí odvoláním 

třetího stupně. Pokud je v době odvolání třetího stupně povodňové aktivity vyhlášen druhý 

stupeň, končí v tomto případě povodeň odvoláním druhého stupně (Zákon č. 254/2001 Sb. 

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)).   
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Povodně se dělí na přirozené a zvláštní. Přirozené povodně jsou zapříčiněny 

přírodními jevy, zejména táním sněhu či ledu nebo chodem ledů či dešťovými srážkami. 

Přirozené povodně se dále ještě dělí na přívalové, jednoduché, složité a sezónní. Přívalové 

povodně se vyskytují po krátkých velmi intenzivních srážkách. Zpravidla vznikají v místech, 

které  nedostatečně absorbují  vodu do půdy. Další příčinou může být nedostačující kapacita 

kanalizačních systémů v obcích i ve městech. Jednoduché povodně jsou způsobeny krátkými 

vydatnými dešti s několika sty milimetry srážek během  několika dní. Složité povodně mohou 

trvat mnoho dní i týdnů. Vznikají, pokud jsou srážky rozloženy na delší dobu a když se mění 

jejich intenzita. Sezónní povodně náleží k životu řek. Jsou spojeny s opakujícími  změnami 

meteorologických podmínek, roztáváním sněhu, ucpáním koryta ledovými krami, atd. (Linhart 

a kol. 2003).  Příčinami zvláštních  povodní jsou  jiné  vlivy nežli vlivy přírodní. Jsou 

způsobené zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii – protržení (Zákon 

č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)).  

Z hlediska míry ohrožení  života a zdraví obyvatel a jejich majetku  jsou při ohrožení 

povodněmi vyhlašovány tři stupně povodňové aktivity. První stupeň se nazývá Stav bdělosti, 

druhý  je označen za Stav pohotovosti a třetí stupeň nese název Stav ohrožení. První stupeň 

povodňové aktivity  Stav bdělosti nastává při hrozícím nebezpečí povodně. Situaci na vodním 

toku je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Lidé, kteří se nacházejí v oblasti, kde je vyhlášen 

první stupeň povodňové aktivity, by měli sledovat předpověď počasí a vývoj situace, zejména 

stav vodního toku. Dále by měli sledovat pokyny vydávané příslušnými povodňovými orgány 

a řídit se jimi. Druhý stupeň povodňové aktivity Stav pohotovosti je vyhlašován, když 

nebezpečí povodně přerostlo do skutečné povodně, ale nedochází k větším rozlivům a škodám 

mimo koryto. Provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu. 

Připravuje se těsnicí materiál pro nízko položená místa domů a ucpávky kanalizace. Třetí stupeň 

povodňové aktivity Stav ohrožení nastává při bezprostředním nebezpečí ohrožení životů 

a zdraví nebo vzniku škod většího rozsahu na majetku lidí v zaplaveném území. Provádějí se 

zabezpečovací a záchranné práce. Může následovat i evakuace obyvatel.  

Při povodni je třeba připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci. Sbalit  evakuační 

zavazadlo pro všechny členy rodiny, popřípadě  přistavit vozidlo, přemístit cenné věci, 

potraviny a nebezpečné látky do vyšších pater, odstranit nebo řádně zajistit snadno odplavitelný 

materiál a připravit k vyvedení hospodářská zvířata. Při evakuaci je nutné dodržovat zásady pro 

opuštění bytu či domu, které jsem uvedla v kapitole Havárie s únikem nebezpečných látek. 
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S evakuačním zavazadlem je nutné přesunout se do prostoru místa shromažďování. V případě, 

že je dům již  zaplaven, musíme odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní přívod plynu 

a vody. Při nedostatku času se okamžitě přesuneme na vyvýšené místo, které nebude zatopeno 

(Plucková a kol., 2015). 

Základní způsob ochrany obyvatelstva je evakuace. Toto opatření zabezpečuje 

přemístění, tedy odsun osob, hospodářského zvířectva a věcných prostředků v daném pořadí 

priority z ohroženého prostoru na jiné bezpečné území. Je to mimořádné opatření, které se 

používá v případech, kdy již nelze účinnou ochranu obyvatelstva zabezpečit jiným způsobem.  

Evakuační zavazadlo je osobní zavazadlo evakuované osoby. Doporučená váha 

zavazadla dospělé osoby by neměla překročit 25 kg a u dětí se doporučuje 10 kg. Při evakuaci 

vlastním dopravním prostředkem není váha omezena. Obsah evakuačního zavazadla tvoří 

zejména osobní doklady, léky a zdravotní pomůcky, trvanlivé potraviny na 2-3 dny, cennosti, 

sezónní oblečení, prostředky osobní hygieny, spací pytel, popřípadě karimatka, jídelní nádobí, 

kapesní nůž, baterie, zapalovač a mohou v něm být i hry pro děti (Kratochvílová, 2005).  

Po ukončení evakuace je nutné  odborně zkontrolovat stav budovy, rozvod elektrické 

energie a plynu a stav elektrospotřebičů, také kanalizaci, rozvod vody, kvalitu vody ve studni, 

podle pokynů hygienika okamžitě zlikvidovat zejména uhynulé zvířectvo a veškeré potraviny 

zasažené vodou.  Dokud není prověřena a zajištěna  nezávadnost místních zdrojů vody, je nutné 

vodu odebírat z náhradních zdrojů, například z cisteren, nebo používat vodu balenou (Linhart 

a kol., 2003).  

5.3 Sucho a lesní požáry 

Sucho je také mimořádná událost, ta se vyznačuje dlouhodobým nedostatkem vody 

v krajině. Není tak výrazné jako požár nebo povodeň, ale způsobuje rozsáhlé ekonomické 

škody. Sucho způsobuje, kromě omezení dodávek vody do domácností a podniků, další rizika, 

snadněji mohou vzniknout lesní požáry, voda v řekách je znečištěna, protože kvůli úbytku není 

dostatečně ředěna a v rybnících a přehradách se množí sinice. Za sucha je zapotřebí šetřit 

vodou, sledovat sdělovací prostředky a řídit se pokyny obecního úřadu, které jsou občanům 

sděleny prostřednictvím místního rozhlasu, vývěsných informačních tabulích a webových 

stránek obce. 

 Velké nebezpečí  představují lesní požáry, neboť při nich dochází k velice rychlému 

šíření ohně a k obrovským přírodním škodám. Podle lesních pater můžeme rozlišovat požáry 
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na podzemní, kdy hoří rašeliniště, pozemní, zde hoří hrabanka, tráva a mech a korunové, které 

jsou zapříčiněny přechodem požáru z pozemního patra do korun stromů. Při požáru lesa 

musíme neprodleně volat tísňovou linku 150 nebo 112. Počínající požár se snažíme, pokud je 

to možné, uhasit vodou nebo zamezením přístupu vzduchu - nejlépe namočenými dekami, 

širokými větvemi a podobně. Při požáru většího rozsahu je třeba vyčkat v bezpečné vzdálenosti 

od požáru na příjezd hasičů a dbát na zajištění vlastní bezpečnosti (Plucková a kol, 2015).   

5.4 Požáry objektů 

Požáry objektů jsou jedny z nejnebezpečnějších.  Lidé nacházející se uvnitř hořící 

budovy jsou zde často uvězněni, a v důsledku ohně a kouře se nemohou dostat ven.  Dochází 

tak k poškození jejich zdraví  a často i ke ztrátám  lidských životů. Škody na majetku způsobené 

požáry se často vyšplhají až do mnohamilionových částek. Požár může vzniknout snáze, než 

bychom předpokládali. Ze statistik vyplývá, že nejčetnějšími příčinami požárů v domácnostech 

jsou technické závady či nesprávná instalace tepelných zařízení jak elektrických a plynových, 

tak i těch, která jsou na pevná paliva. Nedbalost se také řadí k nejčastějším příčinám požárů 

v domácnostech.  Nebezpečí požáru  z nedbalosti hrozí při manipulaci s otevřeným ohněm, 

například ponechání hořící svíčky bez dozoru, zvláště když je umístěna blízko hořlavých 

předmětů. Další riziko představuje kouření. Také s domácími elektrospotřebiči je nutné  

manipulovat podle přiloženého návodu k použití. Riziko požáru představuje i samovznícení 

hořlavých a nebezpečných látek, pokud nejsou správně skladovány.  

V situaci, kdy hoří,  je zapotřebí  zachovat klid, okamžitě si chránit dýchací cesty 

namočenou textilií, varovat ostatní obyvatele voláním „hoří!“, neprodleně  volat tísňovou linku 

150  nebo 112. Pokud je požár v zárodku, snažíme se ho uhasit prostředky, které máme 

k dispozici, vodou či hasicími přístroji. V případě, že je nemáme, můžeme použít například 

deku,  abychom zabránili přístupu vzduchu. Podstatné je uvědomit si, že dekou nesmíme mávat, 

jinak bychom rozdmýchali oheň. Nesmírně důležité je pohybovat se při zemi, neboť kouř se 

zpočátku drží u stropu. Pokud jsme v situaci, kdy už je požár v pokročilém stádiu a my jsme 

nuceni zůstat uvnitř budovy či  místnosti,  uzavřeme a utěsníme dveře a provádíme dle situace 

opatření zamezující šíření požáru, tj. vypneme elektřinu, zastavíme přívod plynu, odstraníme 

hořlavé kapaliny. Nesmíme zapomenout na osoby, které si samy pomoci nemohou – lidé 

postižení, senioři, malé děti. Těm pomůžeme zejména tím, že je uložíme na zem do bezpečné 

vzdálenosti od ohně a obstaráme jim roušku na dýchací cesty z namočené textilie. Vždy 
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uposlechneme pokynů záchranářů při likvidaci ohně. Plucková a kol. (2015) upozorňuje na 

situaci, kdy by nešťastnou náhodou, z různých příčin nejen při požáru, ale například při opékání 

a grilování nad ohništěm došlo k zapálení našeho oděvu, tehdy je zapotřebí dodržet tzv. 

pravidlo: zastav se, lehni si a kutálej se. Nesmíme začít běhat, okamžitě si lehneme na zem, 

obličej si zakryjeme dlaněmi a neprodleně se začneme válet po zemi, tak postupně uhasíme 

oheň tím, že  zamezíme přístupu kyslíku ze vzduchu. Účinnější je zabalit se  do deky či jiného 

většího textilu, pokud je to možné. Zabalením dosáhneme rychlejšího  zamezení přístupu 

kyslíku.  

Požár zaviněný poruchou na elektroinstalaci nebo poruchou elektrických zařízení 

a přístrojů je jednou z mnoha příčin požárů v bytech či domech. Elektroinstalací se rozumí 

zásuvky, vypínače, prodlužovací šňůry aj., elektrickými zařízeními a přístroji jsou myšleny 

zejména televize, chladničky, varné konvice, nabíječky, zářivky atd. V případě, kdy vznikne 

požár z těchto příčin, je třeba navíc u rodinných domů vypnout hlavní jistič v rozvodné skříni, 

v bytovém domě vypnout jistič jednotlivého bytu, který se nachází před elektroměrem. Skříň 

lze otevřít speciálním klíčem nebo pomocí vhodného šroubováku. Po příjezdu hasičů 

neprodleně informujeme velitele zásahu, zda se nám jistič podařilo vypnout nebo o problémech, 

které nám  ve vypnutí bránily. K hašení požáru elektrických zařízení, které jsou pod napětím 

elektrického proudu, nikdy nesmíme použít vodu ani pěnový či vodní hasicí přístroj (Plucková 

a kol., 2015).   

5.5 Vichřice a sněhové kalamity   

Mezi  pojmy větrné počasí nebo větrná smršť řadíme z hlediska rychlosti větru pojem 

vichřice. Vichřice je devátý stupeň dvanáctistupňové Beaufortovy stupnice rychlosti větru, 

která dosahuje rychlosti větší než 72 km/h.  Pokud vítr dosáhne této rychlosti, láme větve 

stromů, vyvrací menší stromy a poškozuje střechy domů.  Při silné vichřici, což je desátý 

stupeň, a mohutné vichřici, ta představuje jedenáctý stupeň, je rychlost větru téměř na hranici 

100 km/h a rozsah škod prudce narůstá. Při posledním, dvanáctém stupni výše uvedené stupnice 

je rychlost větru  nad 104 km/h. To už se jedná o orkán. Ten má tak ničivé účinky, že strhává 

střechy domů a uvádí do pohybu i těžké předměty (Herink, Balek, 2002). Jestliže hrozí či nastal 

takto silný vítr, je nutné nejlépe uschovat nebo upevnit volně stojící předměty, které by 

prostřednictvím působení silného větru mohly být nebezpečné, důkladně zavřít všechna okna 

i dveře. Pokud to není nezbytně nutné, nevycházíme na ulici, omezíme jízdu autem a setrváme 
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ve zděné budově, protože ze střech mohou padat tašky a plechy nebo části komínů a další 

předměty. Zásadně se nesmíme přibližovat k drátům elektrického vedení, které spadlo na zem. 

V situaci, kdy nás tato kalamita zasáhne v přírodě,  si neprodleně najdeme prohlubeň v zemi 

a v ní přečkáme. Provizorní úkryt pokud možno hledáme v místě, kde nejsou vzrostlé stromy, 

neboť se jim lámou větve a hrozí i vyvrácení celého stromu. V tomto počasí se nesmí jít plavat 

ani plout na jakémkoliv člunu, naopak pokud nás vichřice zastihne nečekaně, musíme se 

okamžitě vrátit na břeh, protože vítr způsobí vlny a hrozí nebezpečí utonutí.  

O sněhové kalamitě se hovoří v případě, kdy velké množství napadaného sněhu 

způsobuje vážné potíže ve fungování společnosti. Při sněhové kalamitě prudce roste počet 

dopravních nehod, proto bývá ztížena nebo znemožněna přeprava lidí, potravin a jiných 

potřebných věcí. Jsou přetíženy střechy domů a mohou se zřítit. Hrozí i pád stožárů elektrického 

vedení a výpadky dodávek elektřiny. Při sněhové kalamitě je nezbytné mít doma zásoby 

trvanlivých potravin. Neměli bychom vycházet z domu, pokud to není nezbytně nutné. Při 

pohybu venku bychom měli být obezřetní, neboť hrozí pád sněhu a zledovatělých rampouchů 

ze střech domů. Větve stromů se mohou ulamovat pod tíhou sněhu. Zásadně se nepřibližujeme 

k popadaným drátům elektrického vedení. Vyhýbáme se pobytu v budovách se střechami 

přetíženými sněhem. Proto při intenzivním sněžení je žádoucí pravidelně odklízet sníh ze 

střech, neboť hrozí jejich zřícení (Plucková a kol., 2015). 
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6 Varování a vyrozumění obyvatelstva 

V České republice existují tři typy výstražných signálů, ale pouze jeden z nich je 

varovný. Od 1. listopadu 2001 je v ČR zaveden jediný varovný signál, který se nazývá 

všeobecná výstraha.  

Varovný signál všeobecná výstraha se vyhlašuje při hrozbě nebo vzniku mimořádné 

události, která může ohrozit životy a zdraví občanů, majetek a životní prostředí. Tento signál je 

snadno rozlišitelný a nezaměnitelný díky kolísavému tónu sirény po dobu 140 sekund. Může 

být vyhlašován nejvíce třikrát za sebou v přibližně tříminutových intervalech (Marádová 2007). 

Obrázek č. 1 - Grafické znázornění varovného signálu všeobecná výstraha 

 

 

zdroj: www.hzscr.cz 

 

Po akustickém tónu sirény při vyhlášení varovného signálu všeobecná výstraha bude 

následovat tísňová informace z hromadných informačních prostředků republikových, 

regionálních nebo místních pro vyrozumění obyvatelstva o hrozící nebo již vzniklé mimořádné 

události (www.hzscr.cz). 

Kromě sirén upozorňují na nebezpečí mimořádných událostí také ampliony 

záchranných složek, rozhlasové vozy a motospojky i další speciální prostředky jako jsou 

elektronické sirény. Konkrétní informace o mimořádných událostech vysílají veřejnoprávní 

a místní rozhlasové stanice i televizní stanice. Veškeré informace poskytují občanům    nařízení 

a vyhlášky pro obyvatelstvo.  

Signál požární poplach - kromě varovného signálu všeobecná výstraha je v České 

republice zaveden ještě signál požární poplach, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény 

po dobu 1 minuty (25 sekund trvalý tón, 10 sekund pauza, 25 sekund trvalý tón). Vyhlašuje se 

za účelem svolávání jednotek požární ochrany, to znamená, že není varovným signálem pro 

obyvatele (Marádová 2007). 
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Obrázek č. 2 - Grafické znázornění signálu požární poplach 

  

Zdroj: www.hzscr.cz  

Akustická zkouška sirén se provádí pravidelně v určených termínech. Siréna zní 

nepřerušovaným tónem  po dobu sto čtyřicet sekund. První středu v měsíci probíhá na celém 

území České republiky akustická zkouška provozuschopnosti celého systému varování. Ve 

12.00 hodin se sirény rozezní zkušebním nepřerušovaným tónem po stanovenou dobu 140 

sekund (www.hzscr.cz) 

Obrázek č. 3 - Grafické znázornění signálu akustická zkouška sirén 

 

Zdroj: www.hzscr.cz 



 

32 

3

2 

7 Integrovaný záchranný systém  

Při živelních pohromách, složitých haváriích a nehodách  se na záchraně lidí, zvířat 

a majetku nebo životním prostředí svými silami a prostředky či kompetencemi  podílí mnoho 

různých záchranných a bezpečnostních složek. Aby si navzájem nepřekážely, ale naopak aby 

co možná nejlépe spolupracovaly,  doplňovaly se při rychlé a efektivní záchraně a likvidaci 

mimořádné události, byl vytvořen systém koordinace všech jejich činností, ten nazýváme  

integrovaný záchranný systém. Integrovaný záchranný systém je efektivní systém vazeb 

a pravidel spolupráce  záchranných i bezpečnostních složek, orgánů státní správy a samosprávy, 

fyzických i právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací a na 

přípravě  před hrozícími  mimořádnými událostmi. Plucková a kol. (2015) rozděluje složky 

integrovaného záchranného systému na základní složky a ostatní složky. 

Základní složky integrovaného záchranné systému zajišťují občanům nepřetržitou 

pohotovost pro příjem oznámení  mimořádné události, které okamžitě vyhodnotí a neodkladně 

zasáhnou v místě, kde mimořádné události bezprostředně hrozí či nastaly. Proto jsou síly 

a prostředky základních složek IZS rozmístěny po celém území České republiky. 

Základní složky integrovaného záchranného systému tvoří: 

Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR), jehož základním posláním  je 

chránit životy a zdraví obyvatel a jejich majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při 

různých mimořádných událostech.  HZS ČR je hlavním koordinátorem integrovaného 

záchranného systému. Záchranné a likvidační práce provádí a koordinuje HZS kraje, který také 

organizuje zjištění a označení nebezpečných oblastí a  provádí její dekontaminaci. HZS ČR 

zabezpečuje varování obyvatelstva, organizuje a koordinuje jejich evakuaci a nouzové 

ubytování. Současně zajišťuje nouzové zásobování  pitnou vodou i potravinami a dalšími 

nezbytnými prostředky pro přežití obyvatelstva. Organizuje a koordinuje humanitární pomoc.  

Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární 

ochrany, které tvoří jednotky hasičského záchranného sboru kraje, jednotky hasičského 

záchranného sboru podniku, jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a jednotky sboru 

dobrovolných hasičů podniku. Plošné pokrytí kraje znamená rozmístění jednotek požární 

ochrany na území jednotlivých krajů.  

Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby - hlavní náplní zdravotnické záchranné 

služby je na základě oznámení tísňové výzvy poskytnout neodkladnou přednemocniční péči 

osobám, jejichž zdraví je závažně postiženo nebo těm, kteří jsou v bezprostředním ohrožením 
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života. Zaměstnanci operačních středisek záchranné zdravotnické služby přijmou a okamžitě 

vyhodnotí tísňová volání,  neprodleně zařídí výjezd posádek záchranných vozidel na místo, kde 

se ohrožená osoba nachází. V České republice je vytvořena síť výjezdových stanovišť 

zdravotnické záchranné služby.  

Policie České republiky v případě jakékoliv krizové situace a mimořádné události 

zajišťuje bezpečnost obyvatelstva a ochranu veřejného pořádku a poskytuje dohled nad 

bezpečností silničního provozu apod..  Při záchranných a likvidačních pracích poskytuje spíše 

podporu.  Jen při specifických situacích, jako jsou např. likvidace výbušného systému, kde se 

podílejí  pyrotechnici, nebo kynologové, kteří zajišťují pátrání po pohřešované osobě, nebo při 

evakuaci obyvatel policejními vrtulníky, se policie přímo účastní na likvidačních pracích.  

Ostatní složky integrovaného záchranného systému při mimořádných událostech 

poskytují plánovanou pomoc na vyžádání, kdy pomáhají při záchranných a likvidačních 

pracích.  

Ostatními složkami integrovaného záchranného systému jsou:  

Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, které poskytne Armáda České republiky 

na základě Dohody o plánované pomoci na vyžádání. Ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, 

což je například městská policie, Celní správa České republiky, Vězeňská služba a justiční stráž 

ČR. Orgány ochrany veřejného zdraví, těmi jsou např. krajské hygienické stanice a zdravotní 

ústavy. Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, které tvoří např. plynárenská, vodní, 

elektrikářská služba, Česká pošta, báňská záchranná služba, horská služba, letecká záchranná 

služba, vodní záchranná služba. Zařízení civilní ochrany, což je například zařízení pro zajištění 

evakuace a zařízení pro zabezpečení nouzového přežití (nouzové ubytování, stravování 

a zásobování vodou) a organizování humanitární pomoci. Neziskové organizace a spolky, které  

lze využít k záchranným a likvidačním pracím, což je např. ADRA, Český červený kříž, Svaz 

záchranných brigád kynologů České republiky, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska  

(Martínek, 2003). 
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8 Tísňová volání  

Pro ohlášení situací, při kterých dochází k bezprostřednímu ohrožení zdraví a životů 

lidí, jejich majetku nebo životního prostředí i veřejného pořádku, a pro vyžádání pomoci, již 

poskytnou jednotlivé složky IZS, slouží telefonní linky tísňového volání, které jsou k dispozici 

nepřetržitě. Jejich využití je bezplatné ze všech telefonních sítích a ze všech koncových 

hlasových zařízení  (mobilních telefonů, pevných linek a veřejných automatů i bez použití mincí 

nebo karet). Každý poskytovatel veřejné telefonní služby je povinen ze zákona umožnit přístup 

svým uživatelům k vyhrazeným číslům tísňového volání zdarma. Na tísňovou linku se lze 

dovolat téměř z celého území státu, tedy v závislosti na mobilní síti a jejím pokrytí signálem. 

 Při volání na tísňovou linku  se musíme představit  a popsat situaci nehody,  vysvětlit, 

co se stalo, sdělit počet zraněných a charakter jejich poranění, v případě požáru sdělit, co hoří. 

Následně operátora informujeme o  poloze místa nehody, nejlepší je sdělit přesnou adresu 

i patro v bytovém domě a jméno na zvonku. Po ukončení hovoru nikam jinam nevoláme, 

protože musíme nechat telefonní linku volnou pro případné upřesňující dotazy. Hovor vždy 

ukončuje operátor, ne volající!. 

Linky tísňového volání slouží výhradně pro přijetí informace o nouzovém stavu 

a jejich zneužití je trestné (Plucková a kol. 2015). 

Telefonní čísla tísňového volání v ČR  

V ČR jsou  pro tísňová volání vyhrazena telefonní čísla: 112, 150, 155 a 158. 

Číslo 112 jednotné evropské číslo tísňového volání,  použijeme ho tehdy, když je 

potřeba asistence více složek IZS najednou, např. při složité dopravní nehodě nebo když si 

nejsme jisti, kterou složku máme kontaktovat. Můžeme zavolat z mobilního telefonu i bez SIM-

karty i přes zamknutou klávesnici. Prostřednictvím zaměření signálu telefonu je operátor 

schopen určit přesnou polohu volajícího. Domluvit se je možné  v různých jazycích.  

Číslo 150  Hasičský záchranný sbor ČR zasahuje při požárech a živelních pohromách 

i při haváriích, kdy je  nutné provádět záchranné a likvidační práce, např. hašení a vyprošťování 

apod. 

 Číslo 155  zdravotnická záchranná služba pomáhá lidem, pokud  je ohroženo jejich 

zdraví, nebo dokonce život, např. při problémech s dýcháním, poruchách vědomí či bezvědomí, 

při vážném úrazu nebo otravě apod., ale není nutné volat  hasiče nebo policii. 
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Číslo 158  Policie ČR  nám pomáhá v případech, kdy jsme se stali svědky nebo obětí 

trestného činu, např. přepadení či krádeže, je-li ohrožena bezpečnost lidí i majetku, narušen 

veřejný pořádek, jestliže máme podezření na jakoukoliv formu terorismu (Plucková 

a kol.,2015). 
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9 První pomoc 

Tuto kapitolu zařazuji proto, že se vztahuje k praktické části mé diplomové práce. 

Výzkumným šetřením na Základní škole Všetaty  jsem zjistila, že potřebou školy je zařadit 

prvky první pomoci do praktických cvičení navrhovaného vzdělávacího programu tematiky 

OČMU. Uvádím zde vybraná ohrožení zdraví a zásady první pomoci. Při mimořádných 

událostech  hrozí nebezpečí, že bude ohroženo lidské zdraví nebo dokonce i život. Někdy proto, 

že člověk nestačí včas před nebezpečím uniknout, jindy z nedbalosti či neopatrnosti.  Každý by 

měl znát zásady první pomoci, aby v případě potřeby dovedl raněného ošetřit. Často se stává, 

že první pomoc, která je poskytnuta před příjezdem lékaře, je rozhodující při záchraně lidského 

života (Danielovská, 2003).  Cílem první pomoci  tedy je zachránit lidský život nebo zabránit 

zhoršení zdravotního stavu a  zajistit podmínky pro zotavení a ošetření a tím urychlit proces 

uzdravení. K tomu nepotřebujeme žádné zvláštní pomůcky, protože lékárnička obsahuje vše, 

co potřebujeme. Když ji nemáme, musíme improvizovat, tedy využít to, co máme k dispozici 

(Hanušová, 2007).  

První pomoc je soubor neodkladných a účelných opatření, která by měla být provedena 

při náhlém poškození zdraví. Tato okamžitá pomoc musí být poskytnuta kdekoli a kýmkoli. 

Součástí první pomoci je nejen poskytování péče ohroženému člověku, ale i přivolání odborné 

pomoci. Poskytování první pomoci při mimořádné události spočívá ve třech základních krocích,  

rozhlédnout se, reagovat a rozmýšlet. Nejprve je zapotřebí rozhlédnout se, protože nikomu 

neprospěje bezhlavé zbrklé jednání. Musíme se zastavit  a důkladně se podívat, co se stalo 

a zjistit počet raněných. Následně se přesvědčíme, jestli raněným nebo nám samotným nehrozí 

další nebezpečí, je-li to zapotřebí a v našich silách, zamezíme dalšímu nebezpečí. V žádném 

případě  neohrožujeme na životě a zdraví ještě sebe. Zjistíme, zda jsou ranění schopni 

komunikovat a o jaká zranění se jedná.  Následně je zapotřebí reagovat, tzn. volat tísňovou 

linku 155 (112) a poskytnout první pomoc. Zavoláme zdravotnickou záchrannou službu podle 

zásad volání na tísňovou linku, které uvádím v kapitole Tísňová volání.  Operátor tísňové linky 

se pravděpodobně zeptá na podrobnosti, aby nám  mohl  poradit, jak dál postupovat. První 

pomoc nejdříve poskytujeme  těm, kteří jsou ve stavu ohrožení života, což je zástava dechu 

a srdeční činnosti, šok a silné krvácení a porucha vědomí. Teprve potom zachraňujeme ty se 

zachovanými životními funkcemi. Při rozhodování, komu  se máme věnovat nejdříve, nám 

pomůže zásada „chodí-křičí-chrčí-mlčí“. Nejdříve se věnujeme zraněným, co mlčí, následně 

těm, co chrčí, potom křičícím a úplně nakonec chodícím. Pokud nám ani raněným nehrozí žádné 
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bezprostřední nebezpečí, je zapotřebí rozmýšlet. To znamená  zajistit přístup záchranářům 

a dbát na prevenci šoku. Záchranářům usnadníme orientaci osvětlením místa. Pokud se 

postižený nachází v domě, je nutné ještě před jejich příjezdem odemknout a nejlépe i otevřít 

dveře či vrata a zajistit domácí zvířata.  Současně se musíme snažit, aby se u postižených, kteří 

nejsou v bezprostředním ohrožení života, nerozvinul šok. Prvním příznakem šoku je pronikavá 

bledost pokožky, která nastává při jejím odkrvení. Při šoku je nutné provádět protišoková 

opatření (Plucková a kol. 2015). Protišoková opatření uvádím v podkapitole Život ohrožující 

stavy. 

Neposkytnutí první pomoci je potrestáno podle trestního zákoníku § 207. „Kdo osobě, 

která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou 

pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody 

až na jeden rok“ (Hanušová, 2007, s. 5). 

9.1 Život ohrožující stavy 

Mezi život ohrožující stavy řadí Plucková a kol. (2015) šok, silné krvácení, poruchu 

vědomí a poruchu nebo zástavu dechu a srdeční činnosti. 

Šok je stav, který člověka ohrožuje na životě, protože v jeho důsledku selhává krevní 

oběh, tím dochází k nedostatečnému prokrvení tkání a snižuje se obsah kyslíku. Příčiny šoku 

jsou  těžká ztráta krve a jiných tělních tekutin, selhání srdce jako pumpy – rozsáhlý infarkt, 

poranění páteře a míchy, zvracení a těžké průjmy, popáleniny, alergický šok, předávkování léky 

či drogami (Rathauský, 2008). Aby se zabránilo šoku, je zapotřebí provádět protišoková 

opatření podle pravidla „5T“.  Je nutné zajistit teplo, ticho, tekutiny transport a tišit bolest. 

U postiženého se snažíme o zachování tělesné teploty  použitím  např. deky nebo autofólie. 

Raněného uklidňujeme a snažíme se zajistit  klid i v jeho okolí. Nepodáváme tekutiny, pouze 

svlažíme rty. S postiženým zbytečně nemanipulujeme a co nejrychleji zajistíme transport 

přivoláním zdravotnické záchranné služby. Bolest tišíme ošetřením a znehybněním, léky 

nepodáváme (Plucková a kol. 2015).  Toto pravidlo nelze aplikovat u všech příčin šoku, 

například při úpalu či úžehu nezajišťujeme teplo a podáváme tekutiny.  Přesnější informace 

uvádí Linhart a kol. (2003) ve své publikaci Ochrana člověka za mimořádných událostí pro 

střední školy.  

Silné krvácení je způsobeno poraněním jakékoliv cévy, jež  rozvádí krev v těle. 

V tepnách proudí okysličená krev, ta je jasně červená a vystřikuje ven z rány, žílami protéká 
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odkysličená krev, která je tmavě červená a z rány volně vytéká, kapiláry (vlásečnice) obsahují 

krev středně tmavou, která z rány prosakuje. Silné krvácení je vnější, což je jasně viditelné 

a vnitřní, to  vidět není. Silné krvácení je vždy život ohrožující, v jeho důsledku může nastat 

šok a následně i smrt. Z velkých tepen lze vykrvácet zhruba za jednu a půl minuty. První pomoc 

při vnějším silném krvácení spočívá v jeho zástavě. Dříve než vložíme prsty do rány raněného, 

musíme myslet i na svou bezpečnost, proto použijeme rukavice, nebo si zabalíme prsty do 

igelitu. Ránu stlačujeme. Zraněnou část těla zvedneme a přidržujeme tak, aby byla nad úrovní 

jeho srdce. Zraněného necháme ležet, to zpomalí ještě více průtok krve. Ránu překryjeme 

nejlépe sterilním obvazem. Nemáme-li k dispozici obvaz, použijeme látku bez chloupků, 

v žádné případě nepřikládáme na ránu papírový kapesník. Pokud prosakuje krev přes přiložený 

obvaz, přiložíme nový a opět ho zajistíme, původní neodstraňujeme. Aplikujeme až tři obvazy 

na sebe. Vnitřní krvácení, tedy v těle raněného, které  není vidět, laik jen velmi těžko rozpozná. 

V případě podezření opět neprodleně voláme ZZS, kontrolujeme vědomí, dýchání a srdeční 

činnost a provádíme protišoková opatření (Hanušová, 2007).  

Bezvědomí, zástava dechu a srdeční činnosti jsou stavy, které vyžadují okamžitou 

pomoc. Pokud se člověk nachází ve stavu bezvědomí, může se stát, že nemusí správně fungovat 

nebo mohou úplně vymizet jeho reflexy. V tomto stavu nastává nebezpečí, že se uvolní žvýkací 

svaly a zapadne jazyk, který ucpe vchod do hltanu. Nejčastějšími příčinami bezvědomí jsou 

různé otravy a úrazy, také dušení z různých příčin,  interní a další onemocnění.  V případě, kdy 

je postižený v bezvědomí, tedy nekomunikuje a nereaguje na vnější podněty a nedýchá nebo 

má jen „lapavé“ dýchání, neprodleně mu musíme poskytnout první pomoc. Ta spočívá 

v otočení postiženého na záda, zaklonění hlavy a zvednutí brady, tím se uvolní dýchací cesty. 

Jestliže do deseti sekund nezačne sám dýchat, okamžitě zahájíme resuscitaci (Plucková a kol., 

2015). Pokud raněný začne dýchat, uložíme ho do stabilizované polohy a sledujeme, zda se 

jeho stav nezhoršuje až do příjezdu lékaře (Hanušová, 2007). 

Stabilizovaná poloha  zajišťuje uvolnění dýchacích cest postiženého a umožňuje mu, 

aby případné zvratky a další sekrety volně odtékaly z úst. Dříve než postiženého umístíme do 

stabilizované polohy, musíme se přesvědčit, že jeho dýchání je v pořádku a že nemá zastaven 

krevní oběh. Dále je nutné zjistit, zda nemá poraněnou páteř a zlomené kosti. V případě 

zlomenin musí být kosti znehybněny dříve než budeme zraněného otáčet a při podezření na 

poranění páteře nesmíme raněného otáčet vůbec. Abychom  postiženého uložili do 

stabilizované polohy správně, musíme dodržet následující postup. Počáteční poloha 
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postiženého musí být vleže na zádech a obě ruce podle těla. Poklekneme k  raněnému v oblasti 

jeho hrudníku a bližší horní končetinu upažíme. Vzdálenější dolní končetinu nadzdvihneme 

a pokrčíme ji v koleni. Následně ho uchopíme za vzdálenější rameno a za pokrčené koleno 

a tahem směrem k sobě ho otočíme. Poslední, co musíme udělat, je upravit hlavu do záklonu 

a opět zkontrolovat, zda jsou průchodné dýchací cesty  (Hanušová, 2007).  

Resuscitace je souhrn výkonů a opatření, které slouží pro  dodávku okysličené krve do 

tkání i orgánů. Resuscitace se skládá z umělého dýchání a nepřímé srdeční masáže. Před 

resuscitací musíme zkontrolovat dutinu ústní, popřípadě ji vyčistit (Plucková a kol., 2015). 

Nepřímou srdeční masáž u dospělé osoby provedeme tak, že postiženého uložíme do polohy 

vleže na zádech na pevnou podložku. Poklekneme k němu, nahmatáme střed hrudní kosti a tam 

položíme dlaň jedné rudy a na ni přiložíme dlaň ruky druhé, prsty se nesmějí dotýkat hrudníku. 

Přiložené dlaně se dotýkají pouze hrudní kosti, ne žeber. Zachránce klečí tak, aby se jeho 

ramena nacházela nad hrudní kostí postiženého. Celé paže musí mít zachránce zpevněny 

a nataženy. Střed hrudníku stlačujeme rytmicky rychlostí sto  stlačení za minutu do hloubky 

zhruba čtyř až šesti centimetrů. Poté uvolníme tlak a tím umožníme, aby se hrudník vrátil do 

původní polohy, ale dlaně rukou necháme stále položené na hrudníku. Novorozencům se 

provádí nepřímá srdeční masáž v dolní třetině hrudní kosti dvěma prsty do hloubky asi jeden 

a půl až dva a půl centimetrů. Dětem do osmi let se provádí nepřímá srdeční masáž pouze dlaní 

jedné ruky uprostřed hrudníku rychlostí  sto stlačení za minutu do hloubky dva a půl až čtyři 

centimetry (Hanušová, 2007).  

Dýchání z úst do úst provádíme tak, že postiženému, opět v poloze vleže na zádech, 

nejprve zkontrolujeme dutinu ústní, zda neobsahuje zvratky a jiné nečistoty,  následně mu 

zakloníme hlavu, zvedneme bradu a stiskneme nos, aby vdechovaný vzduch neunikl. Poté se 

nadechneme a vydechneme vzduch do úst postiženého. Následně ho necháme vydechnout, ale 

své ruce necháme stále přiložené na hrudníku pacienta. Současně musíme sledovat, zda se 

zvedá hrudník postiženého. Pokud ne, znovu zkontrolujeme dutinu ústní (Plucková a kol., 

2015). U novorozenců a malých dětí se umělé dýchání provádí současně do úst a nosu 

(Rathauský, 2008). To znamená, že ústa zachránce překryjí nos a ústa dítěte naráz. Poměr 

stlačení hrudníku a umělých dechů u dospělých a dětí starších jednoho roku by měl být třicet 

stlačení a dva vdechy, u dětí mladších jednoho roku je poměr tři stlačení a jeden umělý vdech. 

Takto postupujeme do obnovení životních funkcí, tedy do obnovy srdeční činnosti a dýchání, 

do příjezdu záchranné zdravotnické služby, do předání postiženého jinému zachránci nebo do 
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úplného vyčerpání všech přítomných zachránců. U dětí mladších osmi let nejprve provádíme 

resuscitaci po dobu jedné minuty a až poté voláme zdravotnickou záchrannou službu. 

Resuscitaci můžeme zahájit pěti rychlými vdechy (Hanušová, 2007).  

Při mimořádných událostech se může stát,  že počet zraněných převyšuje nad počtem 

zachránců. Proto se zachraňují  přednostně osoby, které mají šanci přežít a vyžadují pomoc co 

možná nejrychleji. Pak je nutné zraněné třídit. Nejčastěji se využívá metoda START třídění 

(Snadné Třídění A Rychlá Terapie). V tomto případě se provádí pouze zprůchodnění dýchacích 

cest, zástava silného krvácení  a protišoková opatření. Resuscitace se neprovádí (Plucková 

a kol., 2015). 

9.2 Další možná poranění v případě mimořádných událostí 

Plucková a kol. (2015) uvádí příklady poranění, která se mohou přihodit v případě 

mimořádných událostí. Jsou to zejména různé zlomeniny, úrazy hlavy, tonutí, zasažení 

elektrickým proudem, poranění zasypáním, popáleniny, poleptání (kůže, úst, očí), uštknutí 

zmijí,  úpal (celkové přehřátí organismu) a úžeh (přehřátí na slunci) aj. Pro praktické  účely mé 

diplomové práce popisuji pouze zlomeninu.   

Zlomenina se vyznačuje porušením celistvosti kosti a to buď z části, což je zlomenina 

neúplná, nebo v celé šířce,  což je  zlomenina úplná. Pokud má zlomenina nad místem zranění 

kožní kryt neporušený, jedná se o zlomeninu zavřenou. Opakem je zlomenina otevřená, které 

pronikl konec zlomené kosti kožním krytem. U otevřené zlomeniny je nebezpečí proniknutí 

infekce do těla. První pomoc při zlomenině končetiny spočívá v jejím znehybnění. V žádném 

případě se nesnažíme zlomené kosti narovnávat.  Oporou poraněné části těla, pokud nemáme 

dlahu, je zdravá část těla. To znamená, že zlomeninu horní končetiny znehybníme jejím 

upevněním k trupu a zlomeninu na dolní končetině znehybníme přivázáním ke zdravé noze. 

K znehybnění použijeme obvazový materiál, popřípadě šátek. Pokud ošetřujeme otevřenou 

zlomeninu, musíme překrýt ránu s vyčnívající kostí sterilními čtverci nebo obvazem 

(Rathauský, 2008).  Při fixaci je nutné pamatovat na otok, který se v důsledku zlomeniny rychle 

zvětšuje a zároveň stažení nesmí být příliš pevné, protože by bránilo průtoku krve končetinou. 

Raněného uložíme do pohodlné polohy, dbáme, aby neprochladl, a přivoláme zdravotnickou 

záchrannou službu (Linhart a kol., 2003).  
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Výzkumná část  

10 Cíle výzkumného šetření 

V této kapitole se zabývám výzkumným šetřením, které má různé informační 

prameny. Sběr dat probíhal jak v terénu, tak analýzou teoretických dokumentů. Výzkumné 

šetření jsem realizovala na Obecním úřadě ve Všetatech, webových stránkách obce s rozšířenou 

působností Neratovice, webových stránkách obce s rozšířenou působností Mělník, webových 

stránkách městyse Všetaty, webových stránkách obce Tišice, webových stránkách Českého 

úřadu zeměměřičského a katastrálního a na Základní škole Všetaty. Výzkum jsem prováděla 

kvalitativním šetřením pomocí metody rozhovoru a analýzy dokumentů. V této úvodní části 

použité metody pouze vyjmenovávám, podrobně jsou popsány u jednotlivých výzkumných 

otázek.  

Cílem výzkumného šetření  je zjistit možná ohrožení obyvatel všetatského regionu 

mimořádnými událostmi pro navržení výukového programu problematiky OČMU na Základní 

škole ve Všetatech tak, aby tento výukový program byl totožný s riziky mimořádných událostí 

dané lokality a zároveň vyhovoval konkrétním potřebám Základní školy Všetaty.  

Základní cíl výzkumu: 

 Zjistit, které mimořádné události hrozí všetatskému regionu, a podle zjištěných hrozeb 

navrhnout aktivity do výukového programu pro Základní školu Všetaty.  

Výzkumné otázky tohoto šetření jsou: 

1. Zjistit, jaké konkrétní mimořádné události jsou reálné pro region městyse 

Všetaty – tedy pro Základní školu Všetaty 

Pro zodpovězení první výzkumné otázky jsem si stanovila dílčí cíle:  

Zjistit, jaké konkrétní mimořádné události jsou reálné pro region městyse Všetaty od 

pověřeného pracovníka obecního úřadu. 

Zjistit, jaké konkrétní mimořádné události jsou reálné pro region městyse Všetaty 

z rozboru dostupných dokumentů webových stránek Obce s rozšířenou 

působností Neratovice, webových stránek obce s rozšířenou působností 
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Mělník, webových  stránek městyse Všetaty, webových stránek obce Tišice 

a webových stránek Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. 

2. Zjistit, jaké jsou konkrétní výchovně vzdělávací potřeby Základní školy 

Všetaty pro navržení výukového programu tematiky Ochrana člověka 

za mimořádných událostí 

Pro zodpovězení druhé výzkumné otázky jsem si stanovila dílčí cíle: 

Zjistit, jak je zabezpečena výuka tematiky Ochrana člověka za mimořádných událostí 

na Základní škole Všetaty  dosud od ředitelky Základní školy Všetaty. 

Zjistit, jaké jsou konkrétní výchovně vzdělávací  potřeby Základní školy Všetaty pro 

navržení výukového programu tematiky Ochrana člověka za mimořádných 

událostí od ředitelky Základní školy Všetaty.   

10.1 První výzkumná otázka – zvolené metody  

Zjistit, jaké konkrétní mimořádné události jsou reálné pro region městyse 

Všetaty – tedy pro Základní  školu Všetaty. 

Pro zodpovězení první výzkumné otázky jsem zvolila dvě výzkumné metody. Nejdříve 

jsem využila metodu polostrukturovaného rozhovoru s paní tajemnicí Obecního úřadu městyse 

Všetaty. Jedná se o individuální  formální rozhovor na předem připravené otevřené otázky.  

Popis metody: 

Rozhovor je  výzkumný prostředek, který se používá při dotazování. Spočívá v přímé 

ústní komunikaci výzkumného pracovníka s respondentem nebo informantem. Je zaznamenán 

na diktafon, magnetofon či jinak, a poté analyzován z hlediska obsahu rozhovoru, chování 

respondentů atd.  (Průcha, Walterová, Mareš, 2001). Často používanou variantou rozhovoru je 

polostrukturovaný rozhovor, který obyčejně používáme pro vstup. Ten má charakter 

kontaktujícího a motivačního rozhovoru, jehož cílem je získat důvěru respondenta, s nímž 

chceme nadále vést  strukturovaný rozhovor. Smyslem strukturovaného rozhovoru je získání 

odpovědí na předem připravený soubor otázek (Pelikán, 2007). 

Následné šetření jsem prováděla pomocí metody analýzy dokumentů webových 

stránek obce s rozšířenou působností Neratovice, webových stránek obce s rozšířenou 
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působností Mělník, webových  stránek městyse Všetaty, webových stránek obce Tišice 

a analýzou  katastrálních  map, které jsou dostupné  na webových stránkách Českého úřadu 

zeměměřičského a katastrálního. 

Popis metody: 

Analýzu dokumentu lze charakterizovat jako intenzivní rozbor dokumentu, který je 

výzkumníkem objasňován a interpretován. Jeho účelem je zpracovávat materiál, který již 

existuje, a výzkumník podle svého výzkumného cíle a definovaných výzkumných otázek 

materiál vybírá, provádí jeho selekci a popřípadě různé úpravy. Při použití této metody je 

nejmenší možnost zdrojové materiály ovlivnit, respektive ovlivnit jejich charakter. Výzkumník 

se totiž aktivně nepodílí na jejich vzniku, ale podílí se pouze na jejich objevování, selektování 

a sestavování. Nemůže však samotný materiál nijak změnit (Milevský,2006).  

Tyto dvě výzkumné metody jsem zvolila proto, že jsou adekvátní vzhledem 

k zjišťovanému typu informací. 

10.1.1  Charakteristika regionu  městyse Všetaty 

Tuto kapitolu zařazuji proto, že výzkumné šetření probíhá v této lokalitě a výstup práce 

je přizpůsobený potřebám regionu. 

 Městys Všetaty leží v Polabské nížině ve velmi úrodném kraji pod strání protáhlého 

hřbetu nazývaného Cecemín. Je územně začleněn pod okres Mělník a náleží pod Středočeský 

kraj. Rozkládá se asi třicet čtyři kilometrů severně od centra Prahy,  šest kilometrů východně 

od města Neratovice a třináct kilometrů jihovýchodně od Mělníka. Příslušnou obcí s rozšířenou 

působností je město Neratovice. Městys  má dvě části, které se rozkládají na dvou katastrálních 

územích - Všetaty a Přívory. Celková katastrální plocha obce je 1287 ha, z toho 80% zabírá 

orná půda. Podle stávajícího územního plánu obec neplánuje rozšíření zastavěné obytné plochy 

obce, což se netýká průmyslové zóny, která se může stále ještě rozvíjet. Na území obce má 

sídlo 84 firem a 464 živností. V současné době je nejširší  nabídka volných pracovních míst 

v největším regionálním závodu Thimm obaly, k. s. Míra nezaměstnanosti v obci byla v třetím 

kvartálu roku 2016 5,6 %. V obci je provozováno celkem 9 spolků, z nichž nejznámější je TJ 

Sokol Všetaty a Myslivecké sdružení Všetaty - Přívory. Ke dni 22. 3. 2017 zde žije celkem 

2 228 obyvatel, z toho je 72 cizinců s trvalým nebo s dlouhodobým pobytem nad 90 dnů. 

Průměrný věk obyvatel je 40 let. Dopravní infrastruktura je zde velmi dobře vybudována. Obcí 



 

44 

4

4 

prochází silnice druhé třídy. Všetaty jsou železniční křižovatkou tratí Praha (přes Neratovice) 

– Turnov (přes Mladou Boleslav) a Lysá nad Labem – Ústí nad Labem (přes Mělník). Dále jsou 

zde zastávky autobusových linek jedoucích do Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi, Kostelce 

nad Labem, Mělníka, Neratovic a Prahy. Služby občanům zajišťuje obecní úřad, který má 

i vlastní matriku, stavební úřad a obecní knihovnu. Dále je zde pošta, zdravotnické zařízení, 

lékárna, základní škola (1. a 2. stupeň ZŠ) a dvě mateřské školy. Z  inženýrských sítí jsou 

vybudovány – kanalizace a čistička odpadních vod, plynofikace a vodovodní síť. 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1223. Památná místa městyse jsou 

zejména Kostel svatého Petra a Pavla, jehož unikátem jsou tři zvony, každoročně je zde 

instalován Všetatský betlem cibulářů, který zachycuje charakter obce cibulářů a zelinářů. Dále 

pomník Tomáše Garriguea Masaryka, památník Jana Palacha v místním urnovém háji a jeho 

busta umístěná v prostorách ZŠ, hasičské muzeum Florián, které se nachází přímo vedle 

základní školy a budova přívorské školy. Ve třetím kvartálu roku 2017 bude započata přeměna 

rodného domu Jana Palacha ve Smetanově ulici na památník Jana Palacha, který je součástí 

expozice Národního muzea hlavního města Prahy.  Na katastrálním území Všetat se nachází 

přírodní rezervace Všetatská černava o rozloze 2 ha. Důvodem ochrany tohoto území jsou 

vápnitá rašeliniště s řadou vzácných druhů rostlin a živočichů. Region Všetaty je proslulý 

speciálně vyšlechtěnou odrůdou cibule nazývanou Všetana, kterou vypěstovalo bývalé 

Jednotné zemědělské družstvo Dřísy se sídlem ve Všetatech.  

10.1.2 Zodpovězení první výzkumné otázky zvolené metody  

V této kapitole  uvádím realizaci šetření konkrétních mimořádných událostí, které jsou 

reálnou hrozbou pro region městyse Všetaty. Sběr informací prostřednictvím metody rozhovoru 

s tajemnicí obecního úřadu ve Všetatech probíhal dne 1. 11. 2016 od 10.00 do 12.00 hodin. 

Analýza dokumentů, se kterými jsem se seznámila na Obecním úřadě ve Všetatech, probíhala 

v měsících listopad 2016 až únor 2017.  
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Podrobně jsem analyzovala následující dokumenty: 

Správní obvod ORP Neratovice - vymezení území 

Seznámení s charakterem možného ohrožení a s připravenými záchrannými 

a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva v území obce s rozšířenou 

působností Neratovice 

Strategie území správního obvodu ORP Mělník v oblasti předškolní výchovy 

a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství 

a cestovního ruchu 

Mimořádné události a krizové situace ORP Mělník 

Mapy ČUZK – Nahlížení do katastru nemovitostí  

Úřad městyse Všetaty s částí Přívory 

Titulní strana obce Tišice 

Informace o obci Tišice 

Rozhovor s tajemnicí Obecního úřadu Všetaty 

Pro mé výzkumné šetření konkrétních mimořádných událostí, které jsou reálné 

v regionu městyse Všetaty, jsem využila individuální formální rozhovor s tajemnicí Obecního 

úřadu Všetaty na předem připravené otevřené  otázky. Rozhovor se uskutečnil v úterý 

1. listopadu 2016 po telefonické dohodě o tomto termínu s paní tajemnicí OÚ Všetaty přímo 

v její kanceláři na obecním úřadě. Paní tajemnice byla velmi ochotná a přislíbila mi odpověď 

na všechny otázky, které budou v její kompetenci.  Cílem rozhovoru bylo získat informace 

týkající se problematiky mimořádných událostí ve všetatském regionu. Klíčovou informací jsou 

pro mě  konkrétní  mimořádné události, které se v této oblasti mohou vyskytnout. Následně  mě 

také zajímá, kdo chrání životy, zdraví a majetek obyvatel v případě vzniku mimořádných 

událostí a v neposlední řadě se potřebuji dozvědět, zda  se mohou všichni obyvatelé této obce - 

tedy i žáci ZŠ Všetaty  kdykoli informovat o vlastním správném chování v případě 

mimořádných událostí. Odpovědi na tyto otázky a další informace, které mi respondentka 

sdělila, jsem si písemně zaznamenávala  do vlastního pracovního sešitu. Přestože celý rozhovor 

trval velmi dlouhou dobu, vystupování paní tajemnice  bylo vstřícné a profesionální. Atmosféra 

společné komunikace byla velice příjemná. 
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Předem připravené otázky kladené paní tajemnici OÚ Všetaty: 

1. Jaké mimořádné události hrozí v městyse Všetaty a okolních obcích? 

2. Kdo chrání životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytuje pomoc při 

mimořádných událostech v městyse Všetaty a blízkém okolí?  

3. Jakým způsobem informuje městys Všetaty své obyvatele o chování v případě 

mimořádné události? 

 

Doplňující otázka vyplývající z rozhovoru:  

Jsou všechny obce, z nichž žáci dojíždějí do Základní školy ve Všetatech, ve správním 

obvodu Obce s rozšířenou působností Neratovice? 

Výstup  rozhovoru s tajemnicí OÚ Všetaty 

Vzhledem k malému rozsahu předem připravených a kladených otázek paní tajemnici 

a ke skutečnosti, že celý rozhovor trval dlouho, protože úřednice se velmi zajímala o důvody  

mého výzkumného šetření, uvádím pouze výstup z rozhovoru. Získané informace jsem si 

písemně zaznamenávala do vlastního pracovního sešitu.  

Na první otázku, jaké mimořádné události hrozí v městyse Všetaty a okolních obcích, 

mi paní tajemnice odpověděla jen velmi stručně, že touto problematikou se zabývá Obec 

s rozšířenou působností Neratovice, pod kterou spadá  městys Všetaty. Následně jsem kladla 

doplňující otázku, která vyplynula ze situace. Zda okolní obce Ovčáry, Nedomice, Tišice 

a Čečelice, ze kterých žáci dojíždějí do Základní školy ve Všetatech, se nacházejí ve správním 

obvodu ORP Neratovice. Na doplňující otázku byla odpověď také velmi stručná, paní tajemnice 

řekla, že ne, ale pro lepší ověření této informace mě odkázala na webové stránky ORP 

Neratovice a ORP Mělník. Následně jsem kladla otázku ohledně bezpečnosti obyvatel této 

lokality. Kdo chrání životy a zdraví obyvatel a majetek  před požáry a poskytuje pomoc 

v případě mimořádné události ve Všetatech a blízkém okolí. Tuto pomoc poskytuje  

Poloprofesionální jednotka  hasičů Všetaty. Ta vyjede okamžitě po telefonickém ohlášení 

mimořádné situace.  Na poslední otázku, jakým způsobem informuje městys Všetaty své 

obyvatele o chování v případě mimořádné události, mi paní tajemnice odpověděla, že  Obecní 

úřad městyse Všetaty informuje své obyvatele prostřednictvím informační brožury, která se 

nazývá Pro případ ohrožení – Příručka pro obyvatele, je  vydaná  Ministerstvem vnitra – 
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generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky. Tato informační 

brožura je volně přístupná všem na obecním úřadě a na internetových stránkách obce Všetaty.  

Závěr rozhovoru: 

Přestože paní tajemnice Obecního úřadu ve Všetatech byla velmi vstřícná a ochotná 

pomoci mi v mém výzkumném šetření, odpověď na klíčovou otázku tohoto výzkumu jsem 

neobdržela. Pro získání odpovědi na otázku,  jaké konkrétní mimořádné události se mohou 

vyskytnout v městyse Všetaty a okolních obcích, musím provést podrobnou  analýzu 

dokumentů webových stránek ORP Neratovice a ORP Mělník. Dále potřebuji ověřit, jestli 

okolní obce, ze kterých žáci dojíždějí do Základní školy Všetaty,  což jsou Tišice, Nedomice, 

Ovčáry a Čečelice spadají všechny pod ORP Neratovice nebo jestli některé patří pod ORP 

Mělník. 

Analýza dokumentů 

Toto šetření provádím na základě získaných údajů z Obecního úřadu ve Všetatech. 

Paní tajemnice Obecního úřadu městyse Všetaty mi poskytla informaci, že problematikou 

mimořádných událostí se  zabývá obec s rozšířenou působností Neratovice, proto jsem  musela 

nejprve uskutečnit šetření, zda všechny okolní obce, z nichž žáci dojíždějí do ZŠ Všetaty, se 

nacházejí ve správním obvodu ORP Neratovice nebo jestli některé patří pod ORP Mělník. Toto 

šetření jsem provedla nejdříve prostřednictvím analýzy dokumentů webových stránek města 

Neratovice a následně jsem  využila i webové stránky města Mělník.  

Šetřením bylo zjištěno, že všechny okolní obce, ze kterých žáci dojíždějí,  nespadají 

pod ORP Neratovice. Pod ORP Neratovice náleží obce Ovčáry, Nedomice, Tišice 

a samozřejmě Všetaty. Jediná obec, z níž žáci dojíždějí do Základní školy ve Všetatech, která 

nespadá pod ORP Neratovice, je obec Čečelice.  Ta náleží pod ORP Mělník. Na základě tohoto 

šetření provádím další průzkum konkrétních mimořádných událostí, které jsou reálné pro 

všetatský region. Zejména musím zjistit a porovnat rizika mimořádných událostí na území ORP 

Neratovice a  na území ORP Mělník, neboť z těchto oblastí dojíždějí žáci do Základní školy 

Všetaty.  

Pro následný geografický průzkum  je nutné vědět, že městys Všetaty zahrnuje i místní 

část obce s názvem  Přívory a obec Tišice se skládá ze tří místních částí – Tišice, Chrást a Kozly. 

Tato informace je velmi důležitá nejen proto, že rodáci těchto obcí využívají spíše názvy 



 

48 

4

8 

místních částí než názvy obcí, ale hlavně je tato informace velmi důležitá pro další šetření 

možných rizik mimořádných událostí všetatského regionu.   

Výstup analýzy dokumentů  

Toto šetření i nadále provádím na základě získaných údajů z OÚ Všetaty, 

prostřednictvím metody analýzy dokumentů webových stránek obce s rozšířenou působností 

Neratovice a obce s rozšířenou působností Mělník, využívám i webové stránky obcí Všetaty 

a Tišice a webové stránky Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Porovnala jsem 

rizika mimořádných událostí na území obce s rozšířenou působností Neratovice a obce 

s rozšířenou působností Mělník a zjistila jsem, že jsou na obou územích v podstatě totožná. Zde 

uvádím výstup z výzkumného šetření.  

Pro správní území ORP Neratovice a ORP Mělník i přes veškerá bezpečnostní 

a preventivní opatření připadá jako možnost ohrožení únik nebezpečných látek, především 

jedovatých plynů do ovzduší, a to jak ze stabilních zdrojů (skladů a zásobníků), tak i z cisteren, 

které jsou dopravovány po silnici či železniční trati, nebo při havárii při výrobě.  Na území 

města  Neratovice se nachází chemická továrna Spolana a. s. Neratovice. Pro zmapování situace  

možné havárie v chemické továrně Spolana a. s. Neratovice a jejím případném úniku 

nebezpečných látek do ovzduší je nutné  zmínit vzdušnou vzdálenost jak ZŠ Všetaty, tak 

ostatních obcí, odkud žáci dojíždějí. Městys Všetaty – tedy i ZŠ Všetaty se nachází cca 6 km 

východně od Neratovic. Obec Tišice se nachází cca 2,5 km od  Neratovic. Ovčáry a Nedomice 

leží cca 6,5 km od  Neratovic, obec Čečelice se nachází cca 7 km od Neratovic. Z výše 

uvedeného zmapování vzdušné vzdálenosti obcí, které jsem zjistila pomocí mapy ČUZK, je 

patrné, že obyvatelé výše uvedených obcí mohou být zasaženi nebezpečnými chemickými 

látkami při možné havárii a úniku nebezpečných látek do ovzduší.  

S látkami ohrožujícími život a zdraví obyvatel se lze v Neratovicích setkat v areálu 

sportovních zařízení,  plaveckého bazénu (chlór) a zimního stadionu (amoniak), v Mělníku 

hrozí únik čpavku z chladicího zařízení zimního stadionu. 

V důsledku globálních klimatických změn se častěji objevují hrozby v podobě 

rozsáhlých živelných pohrom, jako jsou sněhové kalamity a přirozené nebo zvláštní povodně.  

Případnou povodní ve všetatské lokalitě mohou být nejvíce ohroženi obyvatelé obce Tišice – 

Kozly, neboť touto obcí protéká řeka Labe. Největší škody napáchala povodeň na řece Labi  

v  Tišicích - Kozlech v roce 2002, kdy byla zatopena část obce a její obyvatelé museli být 
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evakuování. Neblahou zkušenost s povodní mají občané Tišic i z roku 2013.  Dalším vodním 

tokem v obci Tišice je Lobkovický potok a nachází se zde Kozelská tůň.  Městysem Všetaty  

místní částí  Přívory protéká Košátecký potok, který  pokračuje i do obce Tišice a na území této 

obce se vlévá do řeky Labe.  Městysem Všetaty také protéká Tišický potok, který je rodáky 

Všetat nazývaný Klokoč, ten se v obci Tišice vlévá do Košáteckého potoka. 

Dlouhotrvající sucho kromě rizika nedostatku pitné i užitkové vody a vlivu na její 

kvalitu zvyšuje pravděpodobnost rizika vzniku rozsáhlých lesních požárů, a to zejména 

v kombinaci s vichřicemi. Možné ohrožení obyvatel na území ORP Neratovice a ORP Mělník 

představují i požáry objektů. V poslední řadě je třeba zmínit narušování zákonnosti velkého 

rozsahu. 

Zjištěné závěry první výzkumné otázky 

Z výše uvedeného šetření, které jsem provedla prostřednictvím metody rozhovoru 

s tajemnicí Obecního úřadu Všetaty, důkladnou analýzou dokumentů webových stránek obce 

s rozšířenou působností Neratovice, obce s rozšířenou působností Mělník, městyse Všetaty, 

obce Tišice a prostřednictvím map Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, jasně 

vyplývá, že konkrétní mimořádné události, které jsou reálné pro všetatský region – tedy i pro 

Základní školu Všetaty jsou: únik chemických látek do ovzduší, sněhové kalamity, přirozené 

i zvláštní povodně, dlouho trvající sucho a s ním spojený nedostatek pitné i užitkové vody, lesní 

požáry, vichřice a požáry objektů.  

10.2 Druhá výzkumná otázka – zvolené metody 

Zjistit, jaké jsou konkrétní výchovně vzdělávací potřeby Základní školy Všetaty  pro 

navržení výukového programu tematiky Ochrana člověka za mimořádných 

událostí 

Pro zodpovězení druhé výzkumné otázky jsem zvolila metodu polostrukturovaného 

rozhovoru s paní ředitelkou Základní školy Všetaty. Jedná se o individuální formální rozhovor 

na předem připravené otevřené otázky. 

Popis metody:  

Rozhovor je  výzkumný prostředek, který se používá při dotazování. Spočívá v přímé 

ústní komunikaci výzkumného pracovníka s respondentem či informantem. Je zaznamenán na 
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diktafon, magnetofon či jinak, a poté analyzován z hlediska obsahu rozhovoru, chování 

respondentů atd.  (Průcha, Walterová, Mareš, 2001).  Často používanou variantou rozhovoru je 

polostrukturovaný rozhovor, který obyčejně používáme pro vstup. Ten má charakter 

kontaktujícího a motivačního rozhovoru, jehož cílem je získat důvěru respondenta s nímž 

chceme nadále vést  strukturovaný rozhovor. Smyslem strukturovaného rozhovoru je získání 

odpovědí na předem připravený soubor otázek (Pelikán, 2007).  

Tuto metodu jsem zvolila proto, že je adekvátní k zjišťovanému typu informací.  

10.2.1 Charakteristika Základní školy Všetaty 

Tuto kapitolu zařazuji proto, že výstup mé práce je určen pro Základní školu Všetaty. 

Základní škola Všetaty, jejíž oficiální název zní Základní škola a Mateřská škola Všetaty – 

okres Mělník, je příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je městys Všetaty. Tato organizace 

poskytuje všem svým žákům základní vzdělání podle platného školního vzdělávacího programu 

„Nestačí vědět, vědění se musí použít.“ /J. W. Goethe/ od 1. 9. 2016.  Vedením školy je 

pověřena ředitelka školy, která má dva zástupce. Jednoho pro základní školu a druhého pro 

mateřské školy. V současné době je v základní škole celkem čtrnáct tříd, do nichž je rozděleno 

bezmála dvě stě devadesát  žáků. Na prvním stupni od první do čtvrté třídy je po jedné třídě 

z každého ročníku, neboť se zde zpravidla vzdělávají jen děti místní, tedy  všetatské. Pátý 

ročník má již dvě třídy, protože sem dojíždějí žáci z obcí Ovčáry  a Nedomice. Jejich Základní 

škola Nedomice poskytuje žákům základní vzdělání pouze do čtvrté třídy. Druhý stupeň ZŠ má 

také dvě třídy v každém ročníku, neboť sem spádově patří žáci z okolních obcí Tišice 

a Čečelice, kteří se doposud vzdělávali v ŽS ve svých obcích. V Základní škole Všetaty vyučuje 

kromě paní ředitelky a pana zástupce celkem osmnáct učitelů, z toho je čtrnáct třídních a čtyři 

bez třídnictví. Škola disponuje základním modelem školského poradenského pracoviště, které 

se skládá z výchovného poradce a metodika prevence. Oba specialisté jsou zároveň vyučujícími 

pedagogy na druhém stupni. Ve škole jsou také zaměstnáni celkem čtyři asistenti pedagoga. 

Základní škola Všetaty nabízí svým žákům odpolední výchovně vzdělávací činnosti ve třech 

odděleních školní družiny. V každém oddělení školní družiny pracuje jedna vychovatelka, 

z nichž jedna vykonává funkci vedoucí ŠD. Správní zaměstnanci této školy jsou celkem čtyři – 

jedna administrativní pracovnice, školník a dvě uklízečky. Přímo v budově ZŠ se nachází 

i školní jídelna, která poskytuje stravování jak pro základní školu, tak pro obě mateřské školy. 

Pracuje zde celkem pět kuchařek. Jak jsem již zmínila, tato vzdělávací organizace má kromě 
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základní školy také dvě mateřské školy. Jedna nese název MŠ Čtyřlístek a nachází se přímo 

vedle budovy ZŠ, druhá se nazývá MŠ Sluníčko a sídlí v části obce městyse Všetaty - Přívory. 

V obou mateřských školách pracuje celkem šest učitelek, z nichž jedna je pověřena funkcí 

zástupce ředitelky školy pro předškolní vzdělávání. Správní zaměstnanci mateřských škol jsou 

dva. Více se již charakteristikou mateřských škol nezabývám, neboť výstup mé práce je určen 

pouze pro základní školu.  

Historie vzdělávání žáků základním vzděláváním v této obci sahá až do roku 1817. 

Avšak vzdělávání v současné budově školy ve středu obce Všetaty bylo zahájeno až v roce  

1907, kdy v nově postavené budově školy sídlila pouze obecná škola, tedy první stupeň ZŠ.  

Přístavba další budovy pro měšťanskou školu, tedy pro 2. stupeň ZŠ,   ke stávající budově 

obecné školy byla zhotovena až v roce 1933. Současnou podobu budova školy získala až v 90. 

letech 20. století, kdy obě budovy byly propojeny průchozí chodbou.  ZŠ Všetaty spolupracuje 

se  školskými poradenskými zařízeními sídlícími především v Neratovicích, ale i na Mělníku 

a na Praze – východ. Škola dále spolupracuje s místní knihovnou, obecním úřadem a se všemi 

spolky městyse Všetaty. Ti jsou velmi ochotni poskytnout žákům školy různé přednášky, 

cvičení, ale i vypomoci na různých akcích pořádaných školou. 

10.2.2 Zodpovězení druhé výzkumné otázky zvolené metody 

V této kapitole uvádím realizaci šetření konkrétních výchovně vzdělávacích potřeb 

Základní školy Všetaty pro zabezpečení výuky tematiky Ochrana člověka za mimořádných 

událostí. Sběr informací pomocí metody rozhovoru s ředitelkou ZŠ Všetaty probíhal dne 

2. 12. 2016 od 12.00 do 14.00 hodin. Prostřednictvím tohoto rozhovoru jsem získala  informace 

pro naplnění obou dílčích cílů druhé výzkumné otázky.  

Rozhovor s ředitelkou Základní školy Všetaty 

Cílem rozhovoru s paní ředitelkou ZŠ Všetaty bylo získat  konkrétní informace týkající 

se zabezpečení výuky OČMU na této základní škole. Zjišťovala jsem, jak je zabezpečena výuka 

tématiky OČMU na této základní škole dosud, ale především mě zajímalo, jaké jsou aktuální 

potřeby školy, podle kterých by se realizovala výuka OČMU v příštích letech tak, aby škola 

mohla garantovat výuku, tedy získávání vědomostí, dovedností a návyků pro žáky, a současně 

aby mohla garantovat i legislativně stanovenou časovou dotaci šesti vyučovacích hodin pro 

všechny ročníky této školy. Na základě tohoto výzkumného šetření je mým úkolem navrhnout 
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výukový program tematiky OČMU pro Základní školu Všetaty. Paní ředitelka, která je 

současně i koordinátorkou  školního vzdělávacího programu, mi poskytla rozhovor dne 

2. 12. 2016 po předchozí osobní domluvě o tomto termínu. Pro toto výzkumné šetření jsem 

využila polostrukturovaný  rozhovor, kdy mám předem připravené otevřené  otázky. Odpovědi 

na tyto otázky a další informace, které mi respondentka sdělila, jsem si zaznamenávala do 

vlastního pracovního sešitu. Zaznamenaný rozhovor jsem doma jen  přepsala tak, aby čtenář 

této práce jasně porozuměl kontextu. E-mailem jsem upravený rozhovor zaslala paní ředitelce 

ke kontrole, aby respondentka zhodnotila, zda jsou zde zaznamenány všechny obsahové 

informace, které mi poskytla a současně aby ze zápisu jasně vyplynulo, co poskytnutými 

informacemi zamýšlela sdělit. Jinými slovy řečeno, aby čtenář této práce poskytnuté informace 

pochopil tak, jak je paní ředitelka zamýšlela a vyslovila. Odsouhlasený přepis rozhovoru s paní 

ředitelkou ZŠ Všetaty následně uvádím. Šetření pomocí metody rozhovoru se uskutečnilo ve 

výše uvedeném termínu v kanceláři ředitelky školy a trvalo dvě hodiny. Atmosféra byla velmi 

příznivá, paní ředitelka mě mile přivítala, podala mi ruku a posadila mě ke svému pracovnímu 

stolu naproti sobě. Po předchozí osobní domluvě,  kdy jsme společně dojednávali termín této 

schůzky, paní ředitelka věděla, na jaké téma budeme společně hovořit a že si tento rozhovor 

budu písemně zaznamenávat. Respondentka se po celou dobu mé návštěvy chovala velmi 

vstřícně, ochotně a profesionálně.   

Přehled výzkumných otázek rozhovoru s ředitelkou Základní školy Všetaty  

Uvádím přehled výzkumných otázek, který jsem zpracovala  pro mé výzkumné šetření 

metodou polostrukturovaného rozhovoru s paní ředitelkou  ZŠ Všetaty. 

1. Jak je zabezpečena výuka tematiky Ochrana člověka za mimořádných událostí na vaší 

základní škole? 

2. Legislativa sice hovoří jasně -  zařadit problematiku OČMU do obsahu vzdělání. Ale 

nezvažovala jste, že by se problém vyřešil, kdyby vaše škola vyučovala tuto tematiku 

jako samostatný předmět? 

3. Spolupracuje vaše škola s profesionály jako jsou například hasiči či záchranáři? 

4. Jak doposud škola garantovala získávání praktických dovedností v této problematice? 

5. Je škola schopna doposud garantovat šestihodinovou výuku tematiky Ochrana člověka 

za mimořádných událostí v každém ročníku? 
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6. Myslíte si, že by váš problém praktické výuky OČMU vyřešil zážitkový program, který 

by obsahoval prvky tematiky Ochrana člověka za mimořádných událostí? 

7. Máte nějaké konkrétní požadavky na uspořádání zážitkového programu – z hlediska 

místa konání, doby uspořádání, využití specifických pomůcek a další?  

8. Na jaká možná nebezpečí – rizika mám především zaměřit jednotlivé aktivity 

programu? 

Přepis rozhovoru s ředitelkou Základní školy Všetaty  

V této kapitole předkládám přepis rozhovoru s paní ředitelkou Základní školy Všetaty, 

který jsem přepsala a prostřednictvím e-mailu nechala od respondentky schválit. Soustředím se 

pouze na informace, nonverbální komunikační prostředky ponechávám stranou.   

Otázka č. 1 

Jak je zabezpečena výuka tematiky Ochrana člověka za mimořádných událostí na vaší 

základní škole? 

Odpověď: 

 Výuka tematiky Ochrana člověka za mimořádných událostí probíhá ve všech 

ročnících  naší školy v hodinách. Na druhém stupni jsou to především předměty výchova ke 

zdraví, přírodopis, chemie, zeměpis, ale i tělesná výchova a výchova k občanství. Na prvním 

stupni jsou to zvláště předměty přírodověda, vlastivěda a prvouka.  Výuka ve smyslu nabývání 

informací je v naší škole zabezpečena velmi dobře, ale potřebou školy je vytvořit takový 

program, který by zabezpečil i tu část výuky, kde by žáci získali i praktické zkušenosti 

a dovednosti. Tímto chci říci, že v hodinách není tolik času, aby žáci mohli získat praktické 

dovednosti a zážitky. Vždyť mimořádná událost je  stresující zážitek a ten v hodinách simulovat 

nemůžeme. Proto potřebujeme tuto situaci simulovat.  

Otázka č. 2 

Legislativa sice hovoří jasně -  zařadit problematiku OČMU do obsahu vzdělání. Ale 

nezvažovala jste, že by se problém vyřešil, kdyby vaše škola vyučovala tuto tematiku jako 

samostatný předmět? 

Odpověď: 

To opravdu nelze, žádný takový předmět neexistuje. Škola by ho musela vytvořit jen 

jako kroužek. Zde by účast byla dobrovolná a škola by opět nemohla garantovat výuku pro 
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všechny žáky naší školy. Dalším důvodem, proč není možné vytvořit v této problematice nový 

předmět je, že by zde chyběla návaznost informací, která ve výuce jednotlivých předmětů 

zabezpečena je. Výuka v tomto předmětu by byla vytržena z kontextu. A čistě teoreticky 

vytvořením nového předmětu by se navýšila hodinová dotace v učebním plánu a škola by 

musela některý z povinných předmětů „ochudit“ o hodinu, aby se nový předmět vešel do 

maxima povinných hodin v jednotlivých ročnících. Časová dotace pro výuku v osmých 

a devátých ročnících  je 31 hodin za týden a v šestých a sedmých ročnících je časová dotace 

30 hodin týdně a to opravdu nelze přesáhnout. Také bychom neměli k dispozici učitele, který 

by se specializoval na tolik předmětů, do kterých je výuka tematiky OČMU začleněna. 

Vytvoření nového předmětu náš problém neřeší.  

Otázka č. 3  

Spolupracuje vaše škola s profesionály, jako jsou například hasiči či záchranáři? 

Odpověď: 

Ano, naše škola dlouhodobě, tedy  několik let  spolupracuje s Poloprofesionální 

jednotkou sboru hasičů Všetat. Každoročně ve spolupráci s místními hasiči je simulován 

poplach a evakuace školy přesně podle evakuačního plánu. Vše probíhá tak, že v předem 

domluveném termínu a čase s místní poloprofesionální jednotkou hasičů vyhlásím poplach 

bitím na kolejnici a voláním hoří. Následně zavolám na linku 150, operátoři této linky se spojí 

s všetatskými hasiči, kteří neprodleně vyjíždějí na místo určení – do školy. Všichni žáci (kromě 

dvou)  i pedagogičtí pracovníci  přesně podle evakuačního plánu neprodleně opustí školu 

a shromáždí se na určeném shromaždišti, což je ve Všetatech na  náměstí přímo před základní 

školou. Povinností každého pedagoga při evakuaci  je odnést třídní knihu s sebou. Dva žáci – 

po předchozí utajené domluvě zůstávají v nejvyšším patře naší školy. Určené dva žáky 

poloprofesionální jednotka hasičů Všetat zachraňuje. Záchranu dvou žáků hasiči provádějí buď 

připoutáním na nosítka a vynesením na shromaždiště nebo výsuvným žebříkem, který je 

součástí hasičského automobilu. Způsob záchrany dvou žáků je také předmětem předchozí 

domluvy. Evakuační cvičení opakujeme každoročně už  několik let. Domnívám se, že je pro 

žáky velmi prospěšné  a v podstatě je prospěšné i pro pedagogy, protože  každé učebně je určen 

jiný evakuační východ a pedagogové jsou tímto nuceni orientovat se v evakuačních vývěskách, 

které jsou na dveřích jednotlivých učeben. Po evakuaci a záchraně dvou žáků následuje 

prohlídka hasičského automobilu a jeho vybavení. 
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Dále spolupracujeme se záchranáři Červeného kříže v Mělníku, Policií České 

republiky Mělník a také s Mysliveckým sdružením Všetaty – Přívory. Přednášky a praktické 

ukázky těchto odborníků jsou velice zajímavé. Například členové Mysliveckého sdružení 

ukazují žákům, jak se bezpečně pohybovat v přírodě, učí je rozeznávat stopy zvířat a předvádějí 

lovecké zbraně, což si myslím, že je pro vesnické děti velmi přínosné. Policie ČR Mělník k nám 

do školy přijíždí i s psovodem a s policejním psem, který dětem předvádí praktickou ukázku 

vystopování nebezpečného či podezřelého zavazadla – balíku. Toto žáky velice zajímá a baví. 

Spolupráce s těmito organizacemi je velmi přínosná a budeme v ní dále pokračovat. 

Otázka č. 4 

Jak doposud škola garantovala získávání praktických dovedností v této problematice?  

Odpověď: 

 Do současné doby škola garantovala získávání praktických dovedností v hodinách 

jednotlivých předmětů, což bylo nevyhovující. Některé předměty se vyučují jen jedenkrát, jiné 

dvakrát týdně a nelze do nich zakomponovat jak teorii, tak praxi.   Proto jsme v  loňském 

školním roce využili nabídku externí firmy z Ústí nad Labem, která nám zajistila  praktickou 

výuku, kde si žáci sami mohli vyzkoušet některé prvky této tematiky. Když říkám některé, mám 

tím na mysli, že jsem zde postrádala například ošetření raněného. Ale to by nám tak nevadilo. 

Praktickou výuku ošetření raněného jsme schopni zajistit ve výuce přírodopisu nebo ve výuce 

výchovy ke zdraví. Náš zásadní problém v další spolupráci s touto firmou je finanční 

nákladnost. Rodiče žáků naší školy platili za tuto výuku padesát korun a škola doplácela na 

každého žáka ještě třicet korun. Škola tedy zaplatila v loňském školním roce více než osm tisíc 

korun. Tato částka je pro školu zatěžující. Domnívám se, že je zatěžující i pro rodiče žáků 

sociálně znevýhodněných. A navíc nemůžeme říci rodičům žáků, že je platba za praktickou 

výuku povinná, když každé dítě má právo absolvovat povinnou školní docházku – tedy výuku 

bezplatně. Potřebovali bychom praktickou výuku tématiky OČMU zajistit bezplatně 

prostřednictvím vyučujících vlastního pedagogické sboru.  

Otázka č. 5 

Je škola schopna doposud garantovat šestihodinovou výuku tematiky Ochrana člověka 

za mimořádných událostí v každém ročníku? 
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Odpověď: 

 V loňském školním roce ano, protože externí firma z Ústí nad Labem skutečně 

zajistila praktickou výuku pro celou základní školu v rozsahu šesti vyučovacích hodin.  Ale 

kdybychom hovořili pouze o začlenění výuky OČMU do jednotlivých předmětů, kde se vyučuje 

a spolupráci s odborníky – hasiči, záchranáři, policií a myslivci, tak bychom těžko dokazovali 

časovou dotaci této výuky, protože je v každém ročníku odlišná. Například přednáška 

a praktické ukázky Mysliveckého sdružení Všetaty – Přívory se organizuje v naší základní 

škole každoročně, ale jen pro šesté ročníky.  

Otázka č. 6 

Myslíte si, že by váš problém praktické výuky tematiky OČMU vyřešil zážitkový 

program, který by obsahoval prvky tematiky Ochrana člověka za mimořádných událostí?  

Odpověď: 

 Ano, přesně to si myslím. Potřebovali bychom vypracovat zážitkový program 

v rozsahu nejméně šesti vyučovacích hodin pro celou naši základní školu, tak aby byli zapojeni 

jak žáci prvního stupně, tak žáci druhého stupně. Důležité pro naši školu je, aby zde žáci 

získávali praktické dovednosti a zkušenosti. Zážitkovým programem bychom mohli i částečně 

simulovat jednání člověka ve stresové situaci.  

Otázka č. 7 

Máte nějaké konkrétní požadavky na uspořádání zážitkového programu – z hlediska 

místa konání, doby uspořádání, využití specifických pomůcek a další?  

Odpověď: 

Ano, mám. Myslím, že by bylo nejlepší uspořádat tento projekt v bezpečném prostoru 

bez silničního provozu. Takže buď na místním fotbalovém hřišti, nebo na stráni Cesmínu na 

panelové cestě směrem k vodárně. Uspořádat  projekt by bylo nejlepší v měsíci červnu, nejen 

z důvodu počasí, ale hlavně proto, že na konci školního roku je již učivo teoreticky probráno 

a žáci mají potřebné informace ke zvládnutí praktických dovedností. Pomůcky využijeme ty, 

které má naše škola k dispozici nebo které si mohou žáci přinést z domova, ale nesmí být 

finančně nákladné.  
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Otázka č. 8 

Na jaká možná  rizika mimořádných událostí mám především zaměřit jednotlivé 

aktivity zážitkového programu?  

Odpověď: 

 Bylo by určitě dobré zaměřit se především na rizika naší lokality. Všichni víme, že 

v nedalekých Neratovicích se nachází chemická továrna Spolana, ze které může hrozit únik 

chemických látek do ovzduší. Obcí Kozly protéká řeka Labe, která způsobila rozsáhlé povodně. 

Požár hrozí v podstatě vždy a všude jak v domácnosti, tak i v přírodě. Dále bychom potřebovali 

prvky první pomoci, protože umět poskytnout první pomoc raněnému je nesmírně důležité 

nejen při mimořádné události, ale i v běžném životě. A samozřejmě nesmíme zapomenout na 

fyzickou zdatnost a tělesný rozvoj, který je nutný pro přežití v jakékoli krizové situaci. Neméně 

důležitá je i orientace v prostoru a práce s mapou. Konkrétní výběr a přípravu aktivit nechávám 

na vás, ale zdůrazňuji, že by bylo žádoucí zaměřit se na nebezpečí, která mohou nastat v  naší 

lokalitě.  

Výstup z rozhovoru s ředitelkou ZŠ Všetaty 

Cílem tohoto výzkumného šetření bylo pomocí metody rozhovoru s paní ředitelkou 

Základní školy Všetaty získat odpovědi na oba dva dílčí cíle druhé výzkumné otázky. Prvním 

dílčím cílem bylo zjistit, jak je zabezpečena výuka tematiky Ochrana člověka za mimořádných 

událostí dosud a druhým dílčím cílem bylo zjistit, jaké jsou konkrétní výchovně vzdělávací 

potřeby školy s cílem navrhnout výukový program této problematiky. 

Výsledky šetření prvního dílčího cíle druhé výzkumné otázky  

Z výzkumného šetření jasně vyplynulo, že teoretickou výuku problematiky OČMU je 

škola schopna garantovat v hodinách jednotlivých předmětů, do kterých je problematika na této 

škole zařazena.  Dále jsem se dozvěděla, že škola pravidelně spolupracuje s profesionály v této 

oblasti, což jsou zejména Poloprofesionální jednotka hasičů městyse Všetaty, záchranáři 

Českého červeného kříže, Policií České republiky v Mělníku, ale také s místními spolky 

zejména s Mysliveckým sdružením Vešetaty – Přívory.  Uvedení profesionálové jednotlivých 

institucí a členové místních sdružení poskytují žákům ZŠ Všetaty  pravidelně přednášky 

a praktické ukázky. Tuto spolupráci hodnotí paní ředitelka jako velmi přínosnou pro žáky školy 

a v dalších letech by v ní ráda pokračovala. Z výše uvedených informací je patrné, že výuka 
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tematiky OČMU v podobě nabývání teoretických vědomostí  je na této škole velmi dobře 

zajištěna. Problematická je praktická výuka tematiky OČMU, protože ve vyučovacích hodinách 

na ní není dostatek času, proto škola v loňském roce zajistila praktickou výuku prostřednictvím 

externí firmy z Ústí nad Labem, to však bylo nevyhovující, neboť rodiče i škola museli 

vynaložit nemalé finanční prostředky. Vzhledem k tomu, že výuka žáků na základní škole je 

bezplatná, škola nemůže požadovat finanční prostředky od rodičů žáků, protože by toto jednání 

nebylo v souladu s platnou legislativou.  

Výsledky šetření  druhého dílčího cíle druhé výzkumné otázky  

Výzkumným šetřením prostřednictvím metody rozhovoru s ředitelkou ZŠ Všetaty 

jsem dále  zjistila, že potřebou školy je navrhnout program výuky tematiky OČMU, který by 

žákům zprostředkoval nabývání praktických dovedností. Navrhovaný program má být 

uzpůsoben tak, aby do něj byli zapojeni všichni žáci školy -  jak žáci prvního stupně, tak žáci 

druhého stupně. Zásadním požadavkem na zpracování programu je, že musí být organizován 

výhradně školou. To znamená, že praktickou výuku  zajistí vyučující vlastního pedagogického 

sboru. Požadavek ředitelky na časovou dotaci programu by měl být nejméně šest hodin, aby 

škola mohla jasně garantovat legislativně nařízenou dobu výuky v každém ročníku. Specifické 

požadavky na tento výukový program jsou, aby byl realizován v bezpečném prostoru bez 

silničního provozu, z hlediska termínu nejlépe v měsíci červnu, neboť teoretickou výuku 

OČMU mají žáci již zvládnutou, využít pomůcky, které má škola k dispozici, nebo které si žáci 

mohou přinést z domova, ale nesmí být finančně nákladné. Při rozhovoru paní ředitelka 

okamžitě  souhlasila s mým návrhem uspořádat tento program jako zážitkový, což pohotově 

zdůvodnila, že prostřednictvím zážitku bychom mohli i částečně simulovat jednání člověka ve 

stresové situaci. Klíčovým požadavkem pro náplň praktické výuky zážitkového  programu je, 

aby obsahoval aktivity  tematiky OČMU, jejichž rizika  žákům všetatské školy reálně hrozí. 

V neposlední řadě ředitelka uvedla, že je taktéž žádoucí zapracovat aktivity první pomoci, 

fyzické zdatnosti, orientace v prostoru a práce s mapou.  Z rozhovoru jasně vyplynulo, že paní 

ředitelka si uvědomuje nutnost přizpůsobení zážitkového programu rizikům všetatského 

regionu.  

Zjištěné závěry druhé výzkumné otázky 

Z výše uvedeného šetření, které jsem provedla prostřednictvím metody rozhovoru 

s ředitelkou Základní školy ve Všetatech, jasně vyplývá, že škola je schopna velmi dobře zajistit 
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teoretickou výuku tematiky OČMU v hodinách jednotlivých předmětů a ve spolupráci 

s profesionály a místními spolky. Požadavkem ZŠ Všetaty je, zajistit praktickou výuku žáků.  

Základní škola Všetaty nutně potřebuje navrhnout program praktické výuky 

tematiky OČMU, který má být organizován: jako zážitkový, vyučován výhradně 

pedagogickými pracovníky místní školy, v rozsahu nejméně šesti vyučovacích hodin a naplněn 

aktivitami, které jsou v souladu s riziky mimořádných událostí všetatského regionu, jež budou 

doplněny o prvky první pomoci, fyzické zdatnosti a orientace v prostoru a práce s mapou. 

10.3 Závěr výzkumné části 

Cílem výzkumné části bylo zjistit konkrétní rizika mimořádných událostí, která jsou 

reálná pro obyvatele regionu městyse Všetaty – tedy i pro ZŠ Všetaty a zároveň zjistit, jaké jsou 

konkrétní potřeby Základní školy Všetaty pro výuku tematiky Ochrana člověka za 

mimořádných událostí, abych mohla navrhnout vzdělávací program dané problematiky, který 

bude totožný s riziky mimořádných událostí všetatského regionu. Pro zodpovězení první 

výzkumné otázky jsem si stanovila dílčí cíle. Zjistit, jaké konkrétní mimořádné události jsou 

reálné pro region městyse Všetaty od pověřeného pracovníka Obecního úřadu Všetaty. 

Kontaktovala jsem paní tajemnici obecního úřadu Všetaty,  se kterou jsem uskutečnila šetření 

metodou rozhovoru. Rozhovorem s paní tajemnicí můj první dílčí cíl nebyl naplněn, ale získala 

jsem cenné informace pro další výzkumné šetření. Následně jsem si stanovila druhý dílčí cíl. 

Zjistit, jaké konkrétní mimořádné události jsou reálné pro region městyse Všetaty z rozboru 

dostupných dokumentů webových stránek: ORP Neratovice, ORP Mělník, městyse Všetaty,  

obce Tišice a Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Uskutečnila jsem tedy další 

šetření  metodou  analýzy dokumentů. Na základě podrobného rozboru dokumentů výše 

uvedených webových stránek jsem dosáhla druhého vytčeného cíle první výzkumné otázky. 

Zjistila jsem, že konkrétní mimořádné události hrozící všetatskému regionu jsou: únik 

chemických látek do ovzduší, sněhové kalamity, přirozené i zvláštní povodně, dlouho trvající 

sucho a s ním spojený nedostatek pitné i užitkové vody,  lesní požáry, vichřice a požáry objektů. 

Pro zodpovězení druhé výzkumné otázky jsem si také stanovila dva dílčí cíle. Oba dva dílčí cíle 

jsou naplněny prostřednictvím metody rozhovoru s ředitelkou Základní školy Všetaty. Prvním 

dílčím cílem bylo zjistit, jak je zabezpečena výuka tematiky OČMU na Základní škole ve 

Všetatech dosud. Zjistila jsem, že do současné doby je teoretická výuka zabezpečena 

v hodinách jednotlivých předmětů  a ve spolupráci s profesionály a místními spolky. Praktická 
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výuka dané problematiky byla zajištěna nejprve v hodinách, kde byl problém v nedostatku času 

a v loňském roce byla praktická výuka zajištěna externí firmou, což bylo také nevyhovující. 

Druhým dílčím cílem bylo zjistit, jaké jsou konkrétní výchovně vzdělávací potřeby Základní 

školy Všetaty pro navržení výukového programu tematiky Ochrana člověka za mimořádných 

událostí. Zjistila jsem, že potřebou Základní školy Všetaty je navrhnout program praktické 

výuky tematiky OČMU, který bude organizován jako zážitkový, výuka musí být zajištěna 

výhradně pedagogickými pracovníky školy, požadavky na časovou dotaci jsou nejméně šest 

vyučovacích hodin a navrhované aktivity výukového programu musí být v souladu s riziky 

mimořádných událostí všetatského regionu, které budou doplněny o prvky první pomoci, 

fyzické zdatnosti a orientace v prostoru a práce s mapou. 

Z tohoto šetření vyplynuly jasné závěry pro naplnění základního cíle výzkumu, což  

bylo zjistit, které mimořádné události hrozí všetatskému regionu, a podle zjištěných hrozeb 

navrhnout aktivity do výukového programu pro Základní školu Všetaty.  

Aktivity navrhované do výukového programu pro Základní školu Všetaty jsou: 

únik chemických látek do ovzduší, sněhové kalamity, přirozené i zvláštní povodně, dlouho 

trvající sucho a s ním spojený nedostatek pitné i užitkové vody, lesní požáry, vichřice a požáry 

objektů. Tyto aktivity musí být ještě doplněny podle požadavků ředitelky ZŠ Všetaty o aktivity 

první pomoci, fyzické zdatnosti, orientace v prostoru a práce s mapou.  

10.4 Diskuse k výzkumné části  

Diskusi k výzkumné části mé diplomové práce zařazuji proto, že při samotném 

výzkumném šetření mě některé záležitosti mile překvapily, jiné naopak zaskočily. Na Obecní 

úřad ve Všetatech jsem volala téměř až s obavami, jestli zde bude některý z úředníků ochotný 

podat mi informace pro mé výzkumné šetření, ale i přesto jsem telefonicky kontaktovala paní 

tajemnici obecního úřadu s prosbou o schůzku. Hned v úvodu telefonátu jsem tajemnici 

ujišťovala, že nebudu dlouho zdržovat. Její ochota mě mile překvapila už při telefonickém 

rozhovoru. Schůzku mi určila na úterý, protože to není úřední den. Při návštěvě se paní 

tajemnice velmi zajímala, proč tento výzkum dělám. Odpověděla jsem, že z důvodu diplomové 

práce. Její zájem byl ještě větší, říkala, že také studovala při zaměstnání. Okamžitě si sedla ke 

svému počítači a ukazovala mi webové stránky obcí s rozšířenou působností, abych informace, 

které mi neposkytla, mohla získat. Ujišťovala mě, že na webových stránkách obcí s rozšířenou 
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působností určitě vyhledám všechny potřebné informace týkající se jak mimořádných událostí, 

tak i informace o správních obvodech obcí.  

Zaskočilo mě, že na obecním úřadě městyse Všetaty nejsou dostupné konkrétní 

informace ohledně hrozících mimořádných událostí. Myslela jsem si, že obecní úřad Všetat 

bude mít k dispozici dokument, kde budou rizika mimořádných událostí jasně definována. 

Domnívala jsem se, že informace o hrozbách mimořádných událostí všetatského regionu  

získám, pokud budu kontaktovat vedoucího pracovníka obecního úřadu.  

Další záležitostí, která mě zaskočila je, že riziko mimořádných událostí nepředstavuje 

požár na zemědělské půdě, konkrétně požár stohu slámy. V kapitole Charakteristika regionu 

městyse Všetaty jsem psala, že tato lokalita se nachází v Polabské nížině ve velmi úrodném 

kraji. Místní zemědělci zde pěstují nejen zeleninu, ale i obilniny. Tím chci říci, že nemůžeme 

vyloučit požár na polích,  zejména požár stohů slámy. Starousedlíci této lokality mi vyprávěli, 

že požár na poli se několikrát vyskytl, hořel prý nejen stoh  slámy, ale  i dozrávající obilí. Na 

webových stránkách obcí s rozšířenou působností jsem zmínku o požárech na zemědělské půdě 

nenašla. Jedině, že by se předpokládalo, že by stoh slámy někdo úmyslně zapálil, pak by se 

jednalo o narušování zákonnosti velkého rozsahu, to na webových stránkách obcí s rozšířenou 

působností uvedeno je.  

V neposlední řadě bych ráda uvedla informaci, že ve sdělovacích prostředích byl 

zveřejněn průzkum znečišťovatelů životního prostředí v České republice. Dozvěděla jsem se, 

že chemická továrna Spolana a. s. Neratovice byla označena jako jeden z  největších 

znečišťovatelů životního prostředí u nás.  Tím chci říci, že riziko mimořádných  událostí z této 

chemické továrny opravdu nelze podcenit. Paní ředitelka Základní školy Všetaty při mém 

výzkumném šetření jasně podotkla, že by bylo žádoucí zařadit aktivitu, prostřednictvím které 

by se žáci naučili účinně se chránit před rizikem úniku chemických látek do ovzduší. 



 

62 

6

2 

Praktická část 

11 Návrh vzdělávacího programu tematiky OČMU 

V této kapitole mé diplomové práce navrhuji vzdělávací  program tematiky Ochrana 

člověka za mimořádných událostí. Cílem této kapitoly je navrhnout vzdělávací program 

problematiky OČMU pro Základní školu Všetaty podle jejích konkrétních potřeb, které 

spočívají především v naplnění praktických cílů výuky dané problematiky. 

Na základě výzkumu, který jsem popsala v předchozí části, bylo zjištěno, že 

ZŠ Všetaty potřebuje navrhnout vzdělávací program tematiky OČMU: 

- jako zážitkový (simulovat reálné situace MU) 

- pro všechny žáky základní školy (1. i 2. stupeň)  

- organizován musí být výhradně školou, tzn. že výuku jednotlivých aktivit zajistí 

pedagogičtí pracovníci ZŠ Všetaty  

- časová dotace programu nejméně šest hodin  

- program se musí uskutečnit v bezpečném prostoru bez silničního provozu   

-  doba konání - červen 

- aktivity vzdělávacího programu musí: 

- odpovídat rizikům mimořádných událostí všetatského regionu (únik 

chemických látek do ovzduší, povodně, sucho a s ním spojené lesní 

požáry,  požáry objektů, vichřice  a sněhové kalamity)  

- obsahovat i prvky první pomoci, fyzické zdatnosti, orientaci v prostoru 

a práci s mapou 

- celý zážitkový program musí zabezpečit praktické cíle výuky tematiky Ochrana 

člověka za mimořádných událostí  

Předkládám v praxi odzkoušený a upravený návrh zážitkového vzdělávacího 

programu tematiky OČMU, který jsem zpracovala pro Základní školu Všetaty podle jejích 

konkrétních vzdělávacích potřeb. Všechny aktivity navrženého vzdělávacího programu jsem 

nejprve s žáky vyzkoušela v praxi. Z každého ročníku jsem měla k dispozici jednoho žáka, tzn. 

že jsem jednotlivé aktivity odzkoušela v takové skupině žáků, jakou navrhuji ve svém 

vzdělávacím programu. Tímto praktickým průzkumem, který jsem uskutečnila v červnu 2017 

jsem zjistila, že žáci všechny mnou navržené aktivity bezpečně zvládli, a proto bylo možné, 

následně vyzkoušet celý zážitkový vzdělávací program se všemi žáky školy. Zážitkový 
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vzdělávací program tematiky OČMU byl realizován na Základní škole Všetaty dne 6. 10. 2017. 

Předkládám odzkoušenou a upravenou verzi zážitkového vzdělávacího programu tematiky 

OČMU.  

11.1 Charakteristika vzdělávacího programu  

Předložený vzdělávací program tematiky Ochrana člověka za mimořádných událostí 

klade důraz nejen na nabývání vědomostí žáků, ale především je jeho úkolem zprostředkovat 

žákům modelové situace dané problematiky, jejichž úkoly budou muset vlastními silami 

prostřednictvím dosud nabytých informací v nestandardním prostředí s omezenými prostředky 

a pomůckami prakticky vyřešit. Prostřednictvím takovéto simulace reálných situací 

organizovaných v nestandardním prostředí se žáci budou muset přizpůsobit změněným 

pracovním podmínkám, aby zvládli daný úkol, tím získají cenné praktické zkušenosti a také si 

uvědomí závažnost a rizikovost mimořádných událostí.  Tématika OČMU není záležitostí 

pouze jednoho vzdělávacího oboru, proto žáci budou muset využít informace z různých 

vyučovacích předmětů a spojit je do souvislostí, aby zvládli jednotlivé aktivity vzdělávacího 

programu.  

Zážitkový program je organizován jako soutěž skupin, proto forma výuky 

vzdělávacích  aktivit je skupinová kooperativní. Žáci budou muset ve skupině při dosahování 

dílčích cílů účinně spolupracovat. Při plánování způsobu řešení je žádoucí, aby vyjadřovali své 

myšlenky a zároveň naslouchali a respektovali názory druhých. Při samotném plnění daného 

úkolu je zapotřebí, aby poskytli podle svých schopností účinnou pomoc a uvědomili si 

odpovědnost za vlastní jednání a nutnost pomoci v situaci, kdy je jejich pomoc nezbytná. 

Všechny skupiny jsou sestaveny tak, aby byly věkově heterogenní, tzn. že členy každé ze 

skupin budou žáci téměř všech ročníků základní školy, přičemž vedoucí skupiny je žák deváté 

třídy. Toto rozdělení jsem zvolila nejen proto, aby byly soupeřící skupiny svými silami 

vyrovnané, ale hlavně z důvodů výchovně vzdělávacích. Žák  v prvním období prvního stupně 

základní školy má především při mimořádných událostech reagovat na pokyny dospělých. 

V případě tohoto zážitkového programu dospělého jedince bude simulovat vedoucí skupiny, 

popřípadě jeho zástupce, tedy žák devátého ročníku a to z toho důvodu, že je zde předpoklad 

největších znalostí a zkušeností. Žák druhého období prvního stupně při mimořádných 

událostech má dokázat účinně ochránit sebe a žák na druhém stupni základní školy má ochránit 

nejen sebe, ale také by měl zvládnout poskytnout účinnou pomoc ostatním. Aby bylo možné 
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simulovat jednání člověka ve stresové situaci, budou žáci při zvládání jednotlivých aktivit 

omezeni časem 

Při navržení zážitkového vzdělávacího programu byl  kladen důraz na jeho praktičnost 

a získávání zkušeností, proto je převažující výukovou metodou v jednotlivých aktivitách 

použita metoda praktických činností žáků. Dále je kladen důraz na rozvoj odpovědnosti 

a spolupráce. Použité organizační formy a metody výuky jsou v souladu s očekávanými 

výstupy RVP ZV na žáka a rozvíjejí jednotlivé klíčové kompetence.  

Celý zážitkový vzdělávací program je nutné do detailů  naplánovat a předem 

informovat  žáky a jejich zákonné zástupce o  termínu konání,  průběhu a zajištění potřebných 

pomůcek.  

11.2 Rozvržení vzdělávacího programu  

Výukový program rozděluji na čtyři části. Do první části zařazuji evakuaci školy 

a rozdělení žáků do skupin, druhou částí jsou aktivity v terénu, třetí částí jsou aktivity na 

zahradě školy a čtvrtou částí je  prohlídka místního hasičského muzea Florián.  

První část vzdělávacího programu je nácvik evakuace školy a rozdělení žáků do 

skupin. Po zazvonění na první vyučovací hodinu, tzn. v 7.30 hodin, půjdou předem určení 

učitelé do stanovených tříd, kde připomenou žákům organizaci vzdělávacího programu, trasu 

aktivit v terénu a jednotlivé aktivity včetně nácviku evakuace školy, zopakují žákům čísla jejich 

skupin a zkontrolují, zda si všichni žáci ponechali venkovní obuv. Je nutné předem připravit 

rozvrh, kde bude jasně vypsáno, do které třídy jednotliví učitelé půjdou informovat žáky. Nelze 

říci, že půjdou třídní učitelé, protože někteří v této době připravují  stanoviště výukových 

aktivit.  V 8.00 hodin vyhlásí paní ředitelka poplach bitím na kolejnici a voláním hoří.  

Jednotlivé třídy žáků pod dozorem určených učitelů opustí budovu podle evakuačního plánu 

školy a shromáždí se na určeném shromaždišti na náměstí před budovou školy. Zde proběhne 

rozdělení žáků do skupin, které převezme předem stanovený dozorující učitel. Opět nutno 

předem vypracovat rozvrh pro jednotlivé učitele, aby každý z nich věděl, o které skupiny žáků 

se má starat, a aby každý žák věděl, ke kterému učiteli se má hlásit.  

Druhou částí vzdělávacího programu je absolvování celkem šesti aktivit 

organizovaných v terénu. Ty se nacházejí na školním hřišti a na stráni Cecemínu (trasa od školy 

směrem k všetatské vodárně). Prvních čtrnáct skupin se půjde připravit na start, tzn. že se 

připraví skupiny se startovním číslem 1 – 14. Startovat budou jednotlivé skupiny podle čísla 



 

65 

6

5 

vzestupně,  tzn. první startuje skupina číslo jedna. Časový interval startu mezi skupinami je pět 

minut.  

Třetí část je absolvování aktivit organizovaných na zahradě školy. Zde jsou připraveny 

celkem čtyři stanoviště. Po evakuaci školy a následném rozdělení žáků do skupin se na zahradu 

školy dostaví dalších osm skupin, to znamená skupiny se startovním číslem 15 – 22. Tyto 

skupiny absolvují jednotlivá stanoviště aktivit opět vzestupně a ve stanoveném pořadí čísla 

aktivity. To znamená, že první začne plnit úkoly skupina číslo 15 na stanovišti č. 7. Toto pořadí 

je nutné zachovat z důvodu dohledu při přesunu skupin, protože jednotliví vyučující dohlíží 

vždy na dvě skupiny žáků. 

Čtvrtou částí programu je prohlídka hasičského muzea Florián, které se nachází v těsné 

blízkosti školy. Sem se dostaví po evakuaci školy a následném rozdělení žáků do skupin 

poslední čtyři skupiny, to znamená skupiny žáků se startovním číslem 23 – 26. Zde žáci 

absolvují přednášku, kterou poskytnou pracovníci muzea a prohlédnou si dobové hasičské 

přístroje,  vozidla a také uniformy a ochranné prvky. Součástí muzea je také soška svatého 

Floriána, patrona hasičů. Je nutné podotknout, že muzeum se nachází vedle hlavního vchodu 

do budovy ZŠ Všetaty, je také oploceno a  součástí jeho pozemku je dětské hřiště určené 

veřejnosti. 

11.3 Organizace aktivit vzdělávacího programu 

Aktivity v terénu – skupiny žáků 1 -14: 

Skupiny žáků 1 až  14  budou startovat vzestupně v časovém intervalu pěti minut od 

hlavního vchodu do budovy ZŠ, kde je start i cíl okruhu aktivit v terénu. To znamená, že časová 

dotace na start těchto čtrnácti skupin je sedmdesát minut. Zde je nutné připravit pro žáky 

doprovodné aktivity, aby se nenudili.  

Celý okruh aktivit v terénu je možné stihnout za jeden a půl hodiny rychlou chůzí, ale 

vzhledem k tomu, že se neměří celkový čas absolvování okruhu, ale měří se čas při zvládání 

jednotlivých aktivit, což žáci předem vědí, je jeho časová dotace stanovena až do výše dvou 

hodin na každou skupinu. Po návratu se vždy dvě skupiny pod dozorem stanoveného 

vyučujícího odeberou na zahradu školy, kde budou pokračovat v plnění úkolů. Poté tyto 

skupiny odevzdají kartičku s dosaženými body a odeberou se na prohlídku hasičského muzea 

Florián.   
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Aktivity na zahradě školy – skupiny žáků 15 – 22: 

Skupiny žáků s číslem 15 – 22 budou plnit úkoly také podle přiděleného čísla skupiny 

vzestupně podle stanoveného pořadí aktivit. První, jak už jsem uvedla, plní úkol na stanovišti 

číslo sedm skupina číslo patnáct. Po splnění úkolu na stanovišti číslo sedm se skupina číslo 

patnáct neprodleně odebere ke stanovišti aktivity číslo osm. Skupina číslo šestnáct nastoupí 

plnit úkol na stanoviště číslo sedm. A takto se pokračuje i nadále, aby všechny skupiny 

neprodleně splnily aktivity jednotlivých stanovišť. Důležité je zachovat posloupnost jak skupin, 

tak aktivit z důvodu přesunu vždy dvou skupin žáků pod dozorem jednoho pedagoga. Po 

absolvování všech aktivit na zahradě školy se dvě skupiny odeberou k prohlídce muzea Florián 

a poté se dostaví na start aktivit v terénu. Kartičku s bodovým hodnocením odevzdají až po 

absolvování aktivit v terénu, tzn. že vedoucí skupin ji mají u sebe i během prohlídky muzea. 

Časová dotace je stanovena na půl až jednu hodinu. Aktivity na školní zahradě lze však 

bezpečně zvládnout za půl hodiny. 

Prohlídka hasičského muzea Florián – skupiny žáků 23 – 26: 

Skupiny žáků s číslem 23 – 26 se zúčastní krátké přednášky a prohlídky hasičského 

muzea Florián. Jak jsem již psala, muzeum se nachází vedle budovy školy. Zde jsou připraveni 

dva pracovníci muzea, kteří poskytnou žákům přednášku a prohlídku jednotlivých exponátů. 

Jeden pracovník poskytne přednášku a prohlídku vždy dvěma skupinám žáků, samozřejmě pod 

dozorem stanoveného vyučujícího. Časová dotace prohlídky muzea je stanovena na půl hodiny. 

Poté se skupiny žáků odeberou na start okruhu aktivit v terénu, po jeho absolvování se pod 

dozorem stanoveného pedagoga přesunou plnit aktivity na zahradu školy. Kartičku pro bodové 

hodnocení mají vedoucí skupiny opět u sebe a odevzdají ji až po absolvování aktivit na zahradě 

školy.  

Časové hledisko 

Časové hledisko rozepisuji zvlášť, protože je důležité pro úspěch celého vzdělávacího 

programu.  

7.30 hod. -  poučení žáků o organizaci dne ve třídách  budovy školy 

8.00 hod. - evakuace školy a rozdělení žáků do skupin  

8.15 hod. -  aktivity v terénu - skupiny žáků 1 - 14 

- aktivity na zahradě školy - skupiny žáků 15 - 22 

- prohlídka hasičského muzea - skupiny žáků 23 - 26 

12.30 - 13.30  - oběd 
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13.30 - nástup skupin na zahradě školy, hodnocení celého zážitkového programu, 

pochvala a vyhlášení vítězných skupin    

14.00 - ukončení programu 

Prostorové zabezpečení 

Rozdělení žáků do skupin po evakuaci školy proběhne na učeném shromaždišti na 

náměstí před budovou školy.  

Aktivity v terénu budou organizovány v bezpečném prostoru bez silničního provozu 

na školním hřišti a na stráni Cecemínu na panelové cestě, která vede od budovy školy na stráň 

k místní vodárně mezi poli. Na této trati se podél cesty rozkládají palouky a remízky, zde budou 

jednotlivé aktivity uskutečněny.  Délka této trati je zhruba tři a půl  kilometru. Start a cíl okruhu 

aktivit v terénu bude před hlavním vchodem do budovy školy. 

Aktivity na zahradě školy se uskuteční také v bezpečném prostoru bez silničního 

provozu, neboť školní zahrada je oplocena. Zde proběhne i vyhodnocení jednotlivých skupin 

žáků a ukončení programu.  

11.4 Příprava žáků na vzdělávací program 

Je nutné alespoň  týden dopředu informovat žáky a jejich zákonné zástupce, že na škole 

proběhne výukový program tématiky Ochrana člověka za mimořádných událostí, sdělit jim 

termín konání tohoto programu a informovat je  o pomůckách, které si na tento program mají 

obstarat. Vezmou si menší batůžek, do kterého si každý žák opatří dostatečně velkou pláštěnku, 

dva větší pytlíky na nohy a dva menší pytlíky na ruce, nejméně čtyři gumičky a velký textilní 

kapesník či šátek a brýle - lyžařské, plavecké či motoristické. Nezbytné je upozornit žáky, aby 

si tyto pomůcky doma vyzkoušeli, zda jsou dostatečně velké. Upevnění brýlí je nutné 

přizpůsobit velikosti hlavy. Dále si do batůžku vezmou psací potřeby (pero, tužku, barevnou 

fixu) a samozřejmě svačinu a pití.  

Další důležitou informací, kterou je nutné žákům sdělit předem je, že v tento den se 

nebudou přezouvat do školní obuvi, ale půjdou do třídy nepřezutí kvůli provedení nácviku 

evakuace školy. Z bezpečnostních důvodů by nebylo vhodné vracet se po evakuaci do šaten.  

Nezbytné je informovat jednotlivé žáky, ke kterému číslu skupiny patří, sdělit jim 

jméno vedoucího skupiny (žáka 9. třídy) a jméno dozorujícího učitele. Pro lepší organizaci 

zejména dětí na prvním stupni by bylo žádoucí opatřit jim lístečky, které dostanou ještě před 

samotnou evakuací školy,  kde by tyto informace měly napsané. Navrhuji zejména pro žáky 



 

68 

6

8 

prvního ročníku nalepit jim lístečky na vrchní oděv, použít bílé nálepky a na ně barevným fixem 

napsat číslo skupiny (číslo na nálepce musí být výrazné). 

Nejdůležitější je, aby vedoucí skupiny měl na sobě viditelné číslo skupiny, aby žáci na 

prvním stupni jasně viděli, ke komu se mají hlásit. Pro tento účel nám výborně poslouží  textilní 

startovní čísla s tkalouny, které si vedoucí skupiny navléknou přes hlavu na ramena a zaváží si 

tkalouny na bocích. Takto budou vedoucí skupiny snadno viditelní především žákům prvního 

stupně.  

11.5 Rozdělení žáků do skupin a zjištění žáků omluvených 

Všichni žáci základní školy budou rozděleni do 26 skupin. Vedoucím každé skupiny 

je žák devátého ročníku, zástupce vedoucího skupiny budou zbylí žáci devátých tříd a určení 

žáci osmých tříd. Je nutné předem pevně stanovit vedoucí skupin i jejich zástupce a vypracovat 

soupis s číslem skupiny. Své členy si vedoucí skupiny budou předem losovat. Každý třídní 

učitel poskytne dva seznamy žáků, omluvené žáky vyškrtne. Omluvení žáci se zaznamenají na 

seznam omluvených žáků.  Jeden  seznam žáků každé třídy se rozstříhá na proužky tak, aby na 

každém proužku bylo jedno jméno. Proužky se jmény  žáků se roztřídí do sedmi krabiček, ty se 

předem očíslují od jedné do sedmi. V každé krabičce bude alespoň 26 proužků se jmény žáků 

roztříděných následovně:  

krabička č. 1 – žáci první třídy a část žáků druhé třídy,  

krabička č. 2 – zbylí žáci z druhé třídy a část žáků třetí třídy,  

krabička č. 3 – zbylí žáci třetí třídy a žáci čtvrté třídy,  

krabička č. 4 – žáci pátých tříd,  

krabička č. 5 – žáci šestých tříd,  

krabička č. 6 – žáci sedmých tříd,  

krabička č. 7 – žáci osmých tříd, kromě určených zástupců vedoucích 

Vedoucí každé skupiny si vylosuje pod dozorem pedagoga z každé krabičky jeden 

proužek se jménem žáka. Podmínkou je, aby všichni žáci byli zařazeni do skupin. Jméno 

vylosovaného žáka a jeho třídu si vedoucí skupiny zaznamená do svého soupisu členů skupiny 

a do druhého seznamu žáků, jejž poskytl třídní učitel,  vedoucí skupiny napíše ke jménu 

vylosovaného žáka číslo skupiny, do které bude patřit a své jméno. Takto vyplněný seznam  

vrátí třídnímu učiteli, který včas informuje své žáky o čísle skupiny a jejím vedoucím. 
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V případě prvních a druhých ročníků by bylo dobré vypracovat kartičky se jménem žáka, číslem 

skupiny a jménem vedoucího a tuto kartičku dát žákům před zahájením programu. 

Toto rozdělení žáků do skupin na základě náhodnosti dělám proto, aby nedošlo 

k znevýhodnění žáků méně zdatných nebo naopak, neboť se žáci ve  škole vcelku dobře znají, 

a aby si vedoucí skupiny nemohli vybírat pouze žáky vyšších ročníků. Každý vedoucí skupiny 

se v tomto případě  bude muset postarat o  žáky prvního i druhého ročníku a naopak žáci nižších 

ročníků budou muset respektovat rady starších.   

Předpokládám, že v každé skupině bude 10 – 11 žáků.  

Omluvení žáci 

Omluvení žáci nemohou zůstat ve škole bez dozoru, proto je nutné předem zmapovat 

jednotlivé žáky, kteří se ze zdravotních důvodů (alergie, zotavení po nemoci apod.) nemohou 

účastnit vzdělávacího programu. Tito žáci budou přiděleni vyučujícím jednotlivých výchovně 

vzdělávacích aktivit, kde budou pomáhat se zabezpečením výuky a zároveň budou pod 

dohledem pedagoga. Je nutné vypracovat jejich seznam a přidělit je jednotlivým vyučujícím. 

Zvláštní pozornost je nutné věnovat žákům s potřebou podpůrných opatření.   

Rozdělení pedagogických pracovníků a zabezpečení dohledu nad skupinami žáků 

Ve škole je celkem 27 pedagogických pracovníků. Šest učitelů vyučuje aktivity 

v terénu, čtyři vyučující obstarají výuku aktivit na školní zahradě, jeden vyučující startuje 

skupiny žáků, dva pedagogové zajistí bezpečnost na náměstí před školou, aby žáci nevběhli do 

silnice při přesunu z okruhu aktivit v terénu na zahradu školy. Paní ředitelka vybírá kartičky 

s bodovým hodnocením a zbylých třináct pedagogických pracovníků zajistí bezpečnost nad 

dvěma skupinami žáků před startem a po příchodu z okruhu aktivit v terénu, při absolvování 

aktivit na zahradě školy, při prohlídce hasičského muzea Florián, včetně dohledu na obědě, až 

do vyhodnocení celého zážitkového programu. 

Administrativní zabezpečení 

Rozvrh učitelů a tříd pro absolvování evakuace školy  

Seznamy žáků jednotlivých tříd (každý třídní učitel poskytne 2x) 

Seznam omluvených, ale přítomných žáků z každé třídy 

Rozpis omluvených žáků  (jméno žáka – jméno vyučujícího)   

Seznam skupin – číslo skupiny, jméno vedoucího a jméno zástupce vedoucího 
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Rozpis skupin – číslo skupiny, vedoucí, zástupce vedoucího a jména všech členů 

i jejich třída  

Kartičky pro bodování aktivit 

Doporučuji, aby rozpis skupin a kartička bodového hodnocení, byl pouze 

jeden list papíru (nejlépe čtvrtka formát A5) potištěný z obou stran. Vedoucí 

skupiny si tak budou moci kdykoli překontrolovat členy skupiny. 

Soupis skupin pro zaznamenání celkového počtu dosažených bodů  

Veškeré dokumenty pro administrativní zabezpečení obstarají žáci devátých ročníků 

v předmětu svět práce pod vedením vyučujícího.  

11.6 Hodnocení 

Aby žáci získali zpětnou vazbu o svém učení a dosažených výsledcích, je nutné jejich 

hodnocení. Uvádím způsob hodnocení jednotlivých dílčích aktivit i celého zážitkového 

programu.  

Hodnocení dílčích aktivit:  

 Úspěšné plnění všech aktivit je omezeno časem. Časová dotace pro aktivity v terénu 

je pět minut a časová dotace pro úspěšné plnění aktivit na zahradě školy jsou tři minuty. 

Hodnocení skupinám udělí a zaznamená vyučující dané aktivity.  

Aktivity v terénu jsou hodnoceny dvěma body, pokud jsou správně provedeny 

a stihnuty do pěti minut. V případě, že je žáci nestihnou realizovat do pěti minut, prodlužuje se 

jim čas na sedm minut, ale obdrží pouze jeden bod za předpokladu správného provedení. 

V případě špatného provedení musí činnost opakovat do stanoveného času. Pokud nebudou mít 

k dispozici potřebné pomůcky, nezískají bod žádný.  

Přehled udělovaných bodů:  do 5 minut – 2 body 

do 7 minut 1 bod 

více než 7 minut nebo bez pomůcek 0 bodů  

Aktivity na zahradě školy jsou hodnoceny jedním bodem, pokud jsou provedeny 

správně do tří minut. Pokud žáci nestihnou do tří minut nebo jejich provedení aktivity na první 

pokus není správné, neobdrží žádný bod, zapíše se jim nula.  

Přehled udělovaných bodů: do 3 minut – 1 bod  

více než 3 minuty nebo špatné provedení – 0 bodů  

Upřesňuji, že se měří čas při absolvování každé aktivity, nikoli absolvování okruhu aktivit.  
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Hodnocení zážitkového programu a vyhlášení vítězných skupin žáků 

V 13.30 hodin všechny skupiny žáků nastoupí na zahradě školy do zástupů v čele 

s vedoucím skupiny, který má stále na sobě startovní textilní číslo. Paní ředitelka zhodnotí 

provedený zážitkový program, pochválí všechny zúčastněné žáky za jejich snahu a píli při 

zvládání jednotlivých aktivit a poděkuje  vyučujícím za jejich přípravu, výuku i dozor.  

Následuje hodnocení. Paní ředitelka vyrozumí žáky o tom, že zvítězili všichni, kteří 

zážitkový vzdělávací program zvládli. Poté vyhlásí vítězné skupiny žáků,  které se umístily na 

třetím, druhém a prvním místě a jejich celkový počet dosažených bodů. Je nutné počítat s tím, 

že některé skupiny mohou mít shodný počet dosažených bodů, v tomto případě se umístí na 

vítězných místech více skupin. Ponechávám na rozhodnutí paní ředitelky, zda bude chtít vyvěsit 

na sportovní nástěnce v budově školy umístění všech skupin s jejich dosaženým počtem bodů. 



 

 

72 

Aktivita 

číslo

Téma aktivity Vyučující Místo realizace Pomůcky Čas

1 Fyzická zdatnost Školní hřiště
6x školní židle, lano, 2x lavička, 6x papírový karton,

6x kužel, tenisový míček, kbelík

2
Improvizovaná ochrana dýchacích cest a 

povrchu těla
Cecemín 

Pláštěnka, 2x igelitový pytlík menší, 

 2x igelitový pytlík, větší textilní kapesník, 4x gumička

3 Evakuační zavazadlo Cecemín
Osobní váha, cestovní taška,

 50 ks předmětů

4 Znehybnění zlomené horní končetiny Cecemín
5x trojcípý šátek,

 5x obvaz

5
Přenos raněného z rizikového území na 

bezpečné místo
Cecemín 2 x čtyřcípý šátek

6 Orientace v prostoru - práce s mapou Cecemín
Slepá mapa Všetat,

fix, kompas

7 Tísňová volání Školní zahrada Notebook

8 Výstražné signály Školní zahrada
4x dřevěná tyčka, 4x tabulka s číslem,

 4x tenisový míček

9 Stabilizovaná poloha Školní zahrada
Deka,

obrázkový návod stabilizované polohy

10 Pracovní list Školní zahrada Psací potřeby

11 Prohlídka hasičského muzea Florián Hasičké muzeum Florián 30 min

1 - 2 h

1 - 1,5 h

* Cecemín - přírodní lokalita, ve které probíhá branné cvičení 

PŘEHLED AKTIVIT

11.7 Přehled aktivit vzdělávacího programu 

Tabulka č.  2 - Přehled aktivit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj: vlastní  
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11.7.1 Aktivity vzdělávacího programu organizované v terénu 

Aktivita č. 1 

Téma: Fyzická zdatnost 

Cíl: Žák prokáže svou fyzickou zdatnost překonáním překážek.  

Zadání: Každý žák skupiny překoná stanovené překážky:  

Pomocí kartonu přejde vyznačeným prostorem tak, aby  nešlápl  na zem. 

Plíží se vymezeným prostorem tak, aby se nedotkl napnutého provazu. 

Přejde obrácené strany laviček (z tělocvičny).  

Klusem či během prokličkuje mezi kužely. 

Jeden zvolený žák vhodí míček do kbelíku.  

Pomůcky: 6x školní židle, lano, 2x lavička z tělocvičny, 6x papírový karton, 6x kužel, tenisový 

míček, kbelík 

Popis aktivity:  

Vedoucí skupiny se účastní okruhu stanovených překážek jako první, ostatní účastníci 

ho následují. První účastník vezme na startu šest papírových kartonů (o velikosti cca 40 x 40 

cm), které pokládá před sebe, aby si na ně mohl stoupnout on i všichni další členové skupiny. 

Následně se plíží pod lanem, které je uchyceno na školních židlích pod opěradlem. Zde se žádný 

žák nesmí dotknout svým tělem napnutého provazu. Poté opatrně přejde obrácené strany 

laviček, tak aby nespadl. Klusem či během prokličkuje vymezeným prostorem mezi kužely. 

V případě, že některý z účastníků nepřekoná některou z uvedených překážek správně, vrací se 

na start a absolvuje všechny překážky znovu. Až tento okruh překážek překoná poslední 

účastník skupiny, žáci rychle zvolí jednoho žáka, který trefí míček do kbelíku. Pokud se mu 

nepodaří míček trefit na první pokus, opakuje hod do doby, než se strefí.  

Aktivita č. 2 

Téma: Improvizovaná ochrana dýchacích cest a povrchu těla 

Cíl: Žák použije prostředky improvizované ochrany k překonání zamořeného území.   

Zadání: Každý žák oblékne prostředky improvizované ochrany a překoná (během či klusem) 

co nejrychleji území zamořené nebezpečnými chemickými látkami. V cíli prostředky 

improvizované ochrany svlékne tak, aby nezasáhl svou pokožku, tzn. ochranu rukou 

svlékne až jako poslední.  Kontaminované oblečení vhodí do zamořeného území.   
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Pomůcky: Pláštěnka, igelitové pytlíky 2 menší na ruce a 2 větší na nohy, 4 gumičky, brýle 

(lyžařské, plavecké, motoristické), látkový kapesník či šátek. Všechny uvedené 

pomůcky si žáci přinesou z domova.   

Popis aktivity:  

Každý žák oblékne prostředky improvizované ochrany tak, že navlékne větší igelitové 

pytlíky na nohy a upevní je gumičkou, oblékne a zapne pláštěnku až ke krku, kapucí od 

pláštěnky překryje hlavu a navlékne brýle. Nutné je kapucí od pláštěnky překrýt čelo a zastrčit 

ji za brýle. Jako poslední navlékne menší igelitové pytlíky na ruce a upevní je rovněž gumičkou. 

Pro improvizovanou ochranu dýchacích cest použije textilní kapesník či šátek, který zastrčí za 

brýle a nad krkem za pláštěnku. Zkontroluje, zda má zakrytý celý povrch těla. Při  oblékání  

rychlejší  žáci  pomáhají v oblékání  méně rychlým. Pokud jsou všichni žáci ze skupiny takto 

oblečeni, překonají vyznačené  zamořené území během či klusem. V cíli všichni žáci svléknou 

prostředky improvizované ochrany, nesmí zapomenout, že jejich oblečení je kontaminováno a 

není žádoucí, aby se dostalo do přímého styku s pokožkou. Ochranu rukou tedy svlékají až jako 

úplně poslední. Všechny kontaminované pomůcky se hází do zamořeného území.  

Aktivita č. 3 

Téma: Evakuační zavazadlo  

Cíl: Žák určí a vybere předměty evakuačního zavazadla. 

Zadání: Žáci společně vyberou z padesáti předložených věcí jen ty předměty, které patří do 

evakuačního zavazadla a sbalí je do připravené cestovní tašky, přičemž váha zavazadla 

nesmí přesáhnout 10 kg.   

Pomůcky: Osobní váha, cestovní taška a 50 předložených předmětů určených k výběru 

Popis aktivity:  

Nejprve si žáci prohlédnou předměty, které jsou jim předloženy. Určí, které z nich do 

evakuačního zavazadla patří a ty vyberou. Vybrané předměty položí stranou, aby je mohli 

zkontrolovat, popřípadě se o dalším výběru poradit. Následně jeden žák balí vybrané věci do 

tašky, ostatní podávají. Pokud mají sbaleno, tašku zapnou a zváží.  V případě, že cestovní taška 

se sbalenými předměty váží více jak 10 kg, musí ji  žáci vybalit a výběr předmětů evakuačního 

zavazadla přehodnotit, znovu sbalit a zvážit. 
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Obrázek č. 4 - Předměty určené k výběru do evakuačního zavazadla  

 

zdroj: vlastní 

Aktivita č. 4 

Téma:  Znehybnění zlomené horní končetiny v předloktí  

Cíl: Žák znehybní zlomenou horní končetinu spolužáka pomocí trojcípého šátku a obvazu.  

Zadání: Žáci poskytnou první pomoc spolužákům, kteří utrpěli zlomeninu horní končetiny 

v předloktí tak, že ji znehybní pomocí trojcípého šátku a obvazu. 

Pomůcky: 5 x trojcípý šátek, 5 x obvaz  

Popis aktivity: 

Žáci se rozdělí do dvojic, jeden z dvojice představuje zraněného a druhý mu poskytne 

první pomoc. Zraněný má zlomenou ruku v předloktí. Ošetřující žák opatrně uchopí zlomenou 

paži a podvlékne pod ní trojcípý šátek  v oblasti předloktí tak, aby dva delší cípy mohl zavázat 

za krkem a třetí kratší cíp směřoval k loktu raněné paže.  Po uvázání dvou delších cípů šátku za 

krkem raněného je ještě nutné šátek upravit, aby zápěstí a celá ruka i prsty byly v závěsu, tím 

se znehybní zápěstní kloub.  Protože je nutno znehybnit i ramenní kloub, musí použít obvaz a 

přivázat jím paži pod ramenním kloubem k trupu.  
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Aktivita č. 5.  

Téma: Přenos raněného z rizikového území do bezpečného prostoru 

Cíl: Žák použije dva čtyřcípé šátky pro zhotovení improvizačního sedátka.  

Zadání: Žáci připraví improvizační sedátko pomocí dvou čtyřcípých šátků a přenesou raněného 

z rizikového území do bezpečného prostoru.  

Pomůcky: 2 čtyřcípé šátky 

Popis aktivity:  

Žáci musí nejdříve svázat čtyřcípé šátky k sobě, což udělají tak, že oba šátky přeloží  

příčně, tím vznikne z šátků trojúhelníkový tvar. Dva delší cípy prvního šátku sváží k sobě. 

Druhý šátek provléknou prvním svázaným šátkem a opět na delších cípech zaváží uzel. 

Následně dva vybraní žáci provléknou ruku svázanými šátky, které pevně uchopí za uzle. Žák, 

který představuje raněného, opatrně nasedne na takto zhotovené improvizační sedátko a je 

přenesen vyznačeným prostorem. Je nutné, aby se žáci ve skupině předem dohodli, kdo bude 

představovat raněného a kteří dva žáci budou raněného přenášet. 

 

Obrázek č. 5 - Improvizační sedátko 

 

Zdroj: vlastní 
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Aktivita č. 6 

Téma: Orientace v prostoru  a  práce s mapou 

Cíl: Žák vyznačí na slepé mapě Všetat nejkratší cestu ke škole z místa své současné pozice 

a určí pomocí kompasu světové strany, které zapíše do slepé mapy Všetat.   

Zadání: Žáci nejdříve vyhledají, určí a zakreslí  ve slepé mapě Všetat  místo jejich současné 

pozice v terénu, vyhledají a zakreslí budovu školy a poté vyznačí barevným fixem 

nejkratší cestu ke škole. Následně podle kompasu určí světové strany, které 

zaznamenají do slepé mapy Všetat.   

Pomůcky: Slepá mapa Všetat (příloha č. 1), barevný fix, kompas  

Popis aktivity:  

Každá skupina žáků obdrží jednu slepou mapu Všetat, na ní žáci vyhledají, určí 

a vyznačí místo své současné pozice,  vyznačí budovu školy a poté barevně zakreslí nejkratší 

cestu vedoucí ke škole. Pomocí kompasu určí světové strany a zapíší je do slepé mapy. Při 

zápisu světových stran musí dát pozor, aby slepou mapu měli správně položenou.  

11.7.2 Aktivity vzdělávacího programu organizované na školní zahradě   

Aktivita č. 7 

Téma: Tísňová volání 

Cíl:  Žák určí čísla tísňového volání.  

Zadání: Žáci na základě otázky vyučujícího určí telefonní číslo linky tísňového volání, což 

prokáží tím, že vhodí tenisový míček k tabulce s příslušným číslem linky tísňového 

volání.  

Otázky: Na jaké číslo zavoláš, když : spatříš hořet les 

uvidíš člověka bezvládně ležet na ulici 

se ti do bytu dobývá cizí člověk  

jsi svědkem hromadné autohavárie 

Pomůcky: Tabulky s telefonními čísly tísňových linek, 4 ks tenisových míčků.  

Popis aktivity:  

Skupina žáků si zvolí jednoho zástupce, který bude házet míčky k tabulkám s čísly 

telefonních linek tísňového volání. Ostatní účastníci mohou radit. Vyučující této aktivity 

postupně položí vybranému žákovi výše uvedené otázky, ten neodpovídá, ale hází míčky 

k tabulkám s čísly telefonních linek tísňového volání.   
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Obrázek č. 6 - Tabulky s telefonními čísly tísňových linek 

 

Zdroj: vlastní 

Aktivita č. 8 

Téma: Výstražné signály 

Cíl: Žák rozpozná a pojmenuje  výstražné signály a určí, který z nich je varovný. 

Zadání: Žáci na základě poslechu pojmenují jednotlivé výstražné signály a určí, který  z nich je 

varovný. 

Pomůcky: Notebook 

Popis aktivity:  

Vyučující pustí ze záznamu v notebooku jednotlivé výstražné signály, žáci je 

vyslechnou, poté je pojmenují a určí, který z nich je varovný. Před samotným poslechem je 

žádoucí upozornit žáky, aby se o odpovědi nejdříve poradili a poté vybrali jednoho žáka, který 

bude odpovídat.   

Aktivita č. 9 

Téma: Stabilizovaná poloha 

Cíl: Žák pomocí obrázkového návodu uloží raněného do stabilizované polohy. 

Zadání: Skupina žáků zvolí dva žáky, jeden představuje raněného a druhý zachránce. Raněný 

ulehne na deku do libovolné polohy, zachránce uloží raněného podle obrázkového 

návodu do stabilizované polohy. Ostatní žáci skupiny sledují správnost provedení této 

aktivity, popřípadě radí zachránci.   

Pomůcky: Deka, obrázkový návod stabilizované polohy (příloha č. 2) 

Popis aktivity  

Skupina žáků zvolí dva žáky, jeden zvolený žák představuje raněného a druhý zvolený 

žák poskytuje první pomoc. Raněný ulehne na deku (můžeme použít jako podložku žíněnku 

z tělocvičny) do libovolné polohy, zachránce podle obrázkového návodu uloží raněného do 
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stabilizované polohy.  Ostatní žáci skupiny radí a sledují správnost provedení. Důležité je, aby 

vyučující upozornil žáky, že před uložením raněného do stabilizované polohy se zachránce 

musí přesvědčit, zda raněný pravidelně dýchá.  

Aktivita č. 10 

Téma: Pracovní list: Jak se zachováš, když ….. 

Cíl: Žák vybere správnou odpověď na otázku z nabídky a tu zakroužkuje.  

Zadání: Žáci společně vyberou a zakroužkují jednu správnou odpověď, na každou z uvedených 

otázek v pracovním listu. 

Pomůcky: Pracovní list: Jak se zachováš, když …. (příloha č. 3), psací potřeby 

Popis aktivity:  

Každá skupina žáků obdrží jeden pracovní list. Nejdříve si přečtou otázky a nabízené 

odpovědi, společně se poradí a poté vyberou jednu možnou správnou odpověď, kterou 

zakroužkují.  

Aktivita č. 11 

Téma: Prohlídka hasičského muzea Florián 

Cíl: Žák se seznámí s vystavenými dobovými prostředky hasičů a sochou svatého Floriána.  

Zadání: Žáci absolvují  prohlídku hasičského muzea Florián.  

Popis aktivity:  

Skupiny žáků pod dozorem pedagoga absolvují prohlídku místního hasičského muzea 

Florián, kde vyslechnou krátkou přednášku od pracovníka muzea a prohlédnou si jednotlivé 

vystavené hasičské prostředky. Zde jsou žáci také informováni, že patronem hasičů je svatý 

Florián a prohlédnou  si vystavenou sochu.  

Doprovodné aktivity programu 

V kapitole Organizace aktivit uvádím, že časová prodleva startu mezi první a čtrnáctou 

skupinou je sedmdesát minut, protože jednotlivé skupiny žáků startují do okruhu aktivit 

v terénu po pěti minutách. Dále ještě musíme počítat s tím, že sem budou postupně přicházet 

skupiny žáků, kteří již absolvovali prohlídku hasičského muzea Florián, a ti zde budou také 

čekat, než budou moci odstartovat do terénu. V této časové prodlevě hrozí, že se žáci budou 

nudit. Abychom předešli případným kázeňským problémům, je důležité připravit žákům 
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doprovodné aktivity. Tyto doprovodné aktivity by neměly být nijak  zvlášť náročné pro žáky 

ani pro dozorující pedagogy. Žáci se zde mohou i připravovat na plnění jednotlivých úkolů. 

Navrhuji zařadit: 

Hod granátem na cíl (na oplocené zahradě muzea) k tomu nám postačí pouze dvě 

švihadla, která položíme na zem do tvaru kruhu a nejméně tři makety granátu.  

Nácvik ošetření drobného poranění např. na dlani  či prstu ruky – žáci si vyzkouší 

ovázat fáčem poraněnou část ruky. Využijeme  pět až šest kusů fáče.  

Nácvik protišokové polohy – poloha v leže na zádech se zvednutými dolními 

končetinami – provedení bez pomůcek.  

Opakování teoretických poznatků v dostupné odborné literatuře např.:  

- postup použití improvizované ochrany dýchacích cest a povrchu těla 

- první pomoc – zlomeniny končetin, přehřátí  

- telefonní čísla tísňových linek  

- doporučené předměty evakuačního zavazadla 

Pro krácení čekací doby startu můžeme využít i prolézačky na veřejném hřišti v areálu 

hasičského muzea Florián, ale žáci musí být poučeni o bezpečnosti a pod stálým dohledem 

pedagoga. Zařadit můžeme i svačinu a drobné míčové hry.  

11.8  Zhodnocení zážitkového vzdělávacího programu 

Po provedené výuce je vždy nutné získat zpětnou vazbu. Z tohoto důvodu jsem 

zjišťovala u žáků i pedagogů jejich hodnocení dílčích aktivit i celého zážitkového programu. 

U žáků mě především zajímalo, jaká aktivita se jim líbila nejvíce, proto jsem na chodbu prvního 

i druhého stupně rozmístila schrány a poprosila třídní učitele, aby žákům sdělili, že probíhá 

hodnocení jednotlivých aktivit a že mají do schránky vložit na papíru napsanou aktivitu, která 

je nejvíce zaujala. V první třídě jsem poprosila třídní učitelku, jestli by mohla  uskutečnit 

průzkum hlasováním a napsat mi výsledek na papír, protože žáci ještě neumějí psát.  Schránky 

jsem ponechala na chodbách dva dny a poté je vyhodnotila. Žáky prvního stupně nejvíce bavila 

aktivita číslo jedna – fyzická zdatnost. Na druhém stupni žáky nejvíce zaujala aktivita číslo dvě 

– improvizovaná ochrana dýchacích cest a povrchu těla.  

Protože mě ještě zajímal názor vedoucích skupin, uskutečnila jsem diskusi s žáky 

devátých ročníků. Zde jsem se dozvěděla, že je bavili všechny aktivity. Pozitivně hodnotili svou 

odpovědnost za mladší žáky a nepostradatelnost při zvládání aktivit, cítili se být důležití 
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v pozici vedoucích. Toto zjištění mě velmi potěšilo, protože žáci devátých ročníků, skutečně 

měli představovat roli dospělého člověka. Dále pozitivně hodnotili, že byli mimo budovu školy, 

vykonávali praktické činnosti a nemuseli psát a sedět v lavici. Na konci diskuse žáci devátých 

ročníků konstatovali, že není tak jednoduché uhlídat mladší spolužáky.  

Abych získala názory pedagogů, požádala jsem je o vyjádření. Zvlášť jsem navštívila 

vyučující ve sborovně na druhém stupni a následně na prvním stupni. Učitelé, i přes jejich 

vynaložené úsilí a záslužnou práci, se vyjadřovali velmi kladně. Ocenili jednotlivé dílčí aktivity 

i organizační provedení programu. Celkově navržené aktivity hodnotili jako velmi zajímavé 

a účelné.  Konstatovali, že takto navržené aktivity se dětem líbily, což vypozorovali z reakcí 

žáků na zadané úkoly a jednání při jejich plnění.  Děti samy aktivně chtěly vykonávat zadané 

úkoly. Učitelé druhého stupně byli nadšeni, že žáky nemuseli do žádné z činností pobízet nebo 

dokonce nutit. Žáci si při jejich plnění radili a pomáhali. Vyučující na prvním stupni mi 

sdělovali pozitivní reakce dětí jak z jednotlivých aktivit, tak  z celého vzdělávacího programu. 

Žáci prvního stupně projevili radost i z toho, že mají na druhém stupni velké kamarády. Jejich 

učitelky ocenily kladný přístup nejen vedoucích skupin, ale všech  starších dětí  k mladším 

spolužákům. Metodik prevence konstatoval, že tento program působil jako prevence šikany.  

Osobně jsem velmi ráda, že se celý zážitkový program odzkoušel v praxi. Při 

navrhování jednotlivých praktických aktivit jsem musela dbát na to, aby byly v souladu s riziky 

mimořádných událostí všetatského regionu, a zároveň aby respektovaly cíle výuky tematiky 

Ochrana člověka za mimořádných událostí a aby rozvíjely u žáků jednotlivé klíčové 

kompetence. Při ověřování jednotlivých navržených aktivit v praxi se skupinou žáků (ve 

skupině byli zastoupeni žáci  všech ročníků od první až do deváté třídy), kterou jsem měla 

k dispozici, jsem ověřovala, jestli mnou zadané úkoly jsou zvládnutelné. Především mě 

zajímalo, jestli pro mladší žáky nejsou příliš náročné nebo pro starší žáky snadné. Zkoumala 

jsem, jestli žáci rozumí zadaným úkolům a jestli jsou schopni je splnit ve stanoveném čase.   

Zjistila jsem, že žáci zadaným úkolům rozumí, stanovený čas je pro ně dostačující a jsou 

schopni spolupracovat a pomáhat si. Protože  jsem ověřila v praxi, že žáci bezpečně zvládli 

všechny navržené aktivity, mohla jsem pokračovat v návrhu organizace zážitkového programu. 

Zpracovaný návrh zážitkové programu jsem předložila na začátku školního roku paní ředitelce, 

která jej prostudovala a následně mi sdělila, že by jej ráda odzkoušela v praxi ještě v letošním 

roce. Jsem velmi ráda, že se program realizoval v praxi a měl pozitivní reakce jak ze strany 

žáků, tak ze strany pedagogů. 
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12 Závěr 

Cílem mé diplomové  práce na téma Didaktika ochrany člověka za mimořádných 

událostí na základní škole bylo navrhnout zážitkový vzdělávací program, který naplní praktické 

cíle výuky tematiky Ochrana člověka za mimořádných událostí pro Základní školu Všetaty 

podle jejích konkrétních potřeb. Abych mohla navrhnout vzdělávací program tematiky OČMU 

pro výše uvedenou základní školu, musela jsem nejprve shromáždit a prostudovat odbornou 

literaturu a platnou legislativu zabývající se touto problematikou a zároveň uskutečnit 

výzkumná šetření. 

Diplomová práce je členěna do tří částí. První část je teoretická, v druhé části se 

zabývám výzkumným šetřením a v třetí části navrhuji vzdělávací program tematiky OČMU.   

V teoretické části jsem se zabývala platnou legislativou, podle které je problematika 

zařazena do vzdělávacích programů, podrobně jsem analyzovala Rámcový vzdělávací program 

pro základní vzdělávání, abych zjistila obsah a očekávané výstupy pro výuku dané 

problematiky na prvním i druhém stupni základní školy. Součástí této analýzy bylo studium 

klíčových kompetencí, jež mají být u žáků rozvíjeny. Následně jsem se věnovala mimořádným 

událostem. Uvedla jsem jedno z možných členění mimořádných událostí a jeho charakteristiku. 

Blíže jsem specifikovala jen ty mimořádné události, které jsou reálnou hrozbou pro všetatský 

region,  a současně jsem popsala i doporučené chování obyvatel. Protože při mimořádných 

událostech je snáze ohrožen život a zdraví lidí, je žádoucí zařadit i první pomoc.  

Výzkumná část mapuje jednotlivé dílčí etapy výzkumného šetření. Abych zjistila 

rizika mimořádných událostí všetatského regionu, uskutečnila jsem šetření metodou rozhovoru 

s tajemnicí obecního úřadu, zde jsem získala informace pro následný výzkum, který jsem 

uskutečnila metodou analýzy dokumentů. Pro zjištění konkrétních výchovně vzdělávacích 

potřeb Základní školy Všetaty jsem uskutečnila šetření metodou rozhovoru s ředitelkou školy. 

Z výzkumného šetření  vyplynuly jasné závěry pro navržení vzdělávacího programu. 

V praktické části jsem navrhla vzdělávací program tematiky OČMU podle zjištěných 

potřeb Základní školy Všetaty. Konkrétně jsem popsala celou organizaci provedení 

vzdělávacího programu, která je rozdělena do čtyř částí. Uvedla jsem organizaci jednotlivých 

aktivit, prostorové zabezpečení, přípravu žáků na vzdělávací program, rozdělení žáků do skupin 

a rozdělení pedagogických pracovníků k zajištění dohledu nad žáky. V samostatné kapitole 

jsem konkrétně popsala jednotlivé aktivity programu, které jsem navrhla tak, aby odpovídaly 

rizikům všetatského regionu. 

Domnívám se, že vytyčený cíl mé diplomové práce jsem splnila. 
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Příloha č. 1: Slepá mapa Všetat 

Zdroj: mapy.cz 



 

 

Příloha č. 2: Obrázkový návod stabilizované polohy 

Zdroj: vlastní 



 

 

Příloha č. 3: Pracovní list: Jak se zachováš, když ….. 

Pracovní list:  Jak se zachováš, když ………. 

Zakroužkuj správnou odpověď. 

1. V přírodě tě náhle zastihne vichřice 

A - vyhledám prohlubeň v zemi a v ní přečkám  

B -  schovám se pod strom 

 

2. Vichřice zasáhne, pokud jsi sám/sama doma  

A - neprodleně půjdu hledat rodiče 

B -  okamžitě uzavřu všechna okna i dveře a setrvám doma 

 

3. Je vyhlášeno období sucha  

A -  budu šetřit vodou, omezím koupání a sprchování 

B -  zaliji všechny rostliny v okolí místa bydliště, aby nezvadly 

 

4.  Jdeš ze školy za sněhové kalamity 

A - půjdu pod okrajem střech domů, aby na mě nesněžilo  

B - na ulici se pohybuji opatrně, zejména dávám pozor na rampouchy  visící ze střech 

  

5. Při sněhové kalamitě či vichřici spatříš popadané dráty elektrického vedení 

A - zásadně se k nim nepřibližuji a informuji dospělou osobu  

B – odklidím je na stranu, aby o ně nikdo nezakopl  

…………………………. 

           číslo skupiny 

Zdroj: vlastní 



 

 

Příloha č. 4: Správně vyplněný pracovní list: Jak se zachováš, když ….. 

 

Zdroj: vlastní



 

 

Příloha č. 5: Správně vyplněná slepá mapa    

Zdroj: vlastní 



 

 

Příloha č. 6: Fotografie pořízené z ověřování aktivit a ověřování programu 

Obrázek č. 1 – Balení evakuačního zavazadla 1 

 

Zdroj: vlastní 

 

Obrázek č. 2 – Balení evakuačního zavazadla 2 

 

Zdroj: vlastní 

 



 

 

Obrázek č. 3 – Improvizovaná ochrana dýchacích cest a povrchu těla   

 

Zdroj: vlastní 

Obrázek č. 4 – Přenos raněného pomocí improvizačního sedátka 

 

Zdroj: vlastní 

  



 

 

Obrázek č. 5 – Fyzická zdatnost 

 

Zdroj: vlastní  

 

Obrázek č. 6 – Vedoucí skupin se startovním číslem 

 

Zdroj: vlastní  

 

  



 

 

Obrázek č. 7 – Evakuační shromaždiště před budovou ZŠ 

 

Zdroj: vlastní  

 

Obrázek č. 8 – Žáci při plnění aktivity č. 7 

 

Zdroj: vlastní  

  



 

 

Příloha č. 7: Fotografie z hasičského muzea Florián 

Obrázek č. 1 – Socha svatého Floriána a dobová uniforma hasiče 

 

Zdroj: vlastní 

Obrázek č. 2 – Nástěnná malba 

 

Zdroj: vlastní 



 

 

Obrázek č. 3 – Historická hasičská stříkačka

 

Zdroj: vlastní  

 


