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ABSTRAKT 
 Preventivně výchovná činnost je pro Hasičský záchranný sbor České republiky jednou 

z priorit. Při výchově občanů k sebeochraně můţeme stavět na dlouholeté tradici vzdělávání 

v oblasti ochrany obyvatelstva.  Je třeba, aby informace zasáhly co nejširší spektrum obyvatel. 

Diferencovaný přístup a vhodné nástroje komunikace umoţní efektivní přenos informace na 

jednotlivé cílové skupiny. Na Hasičském záchranném sboru ČR spočinula většina úkolů, které 

mají plnit i ostatní dotčené subjekty. Rozvoj projektů preventivně výchovné činnosti 

v posledním období je velmi nadějný. Důleţité je změnit postoj jednotlivců i odpovědných 

orgánů k dané problematice. 

 

 

 

 

 

ABSTRACT  
 Preventively educational activity is one of the preferences for Fire and Rescue Service of 

Czech Republic.For citizens training to self-protect activities we can build on longtime 

education tradition in civilian protection. Bring the informations to widest spectrum of citizen 

is a main goal. Different access and suitable communication tools allow effective transfer of 

target informations to different target groups. Fire brigade is responsible for most of 

commitments, which should be performed by another touched subjects. Project’s development 

ofpreventively educational activity is very hopeful during the last period. Important matter is 

to change the attitude towards to assigned problems for individual as well as for supervisory 

agency. 
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1 ÚVOD 
 V posledních letech prochází společnost rozsáhlými změnami. Tyto změny jsou zaloţeny 

na rozvoji vědy, techniky i růstu ekonomiky, zasahují do veškerých oblastí ţivota společnosti 

a kladou stále větší nároky na všechny její členy, především na jejich připravenost.  

 Po teroristických útocích v USA, Velké Británii a Španělsku, po stále častějších rozsáhlých 

přírodních katastrofách v různých částech světa, ale zejména po ničivých povodních v České 

republice (ČR) v letech 1997, 2002 a 2006, se naše společnost opět vrací k problematice 

vzdělanosti obyvatelstva v oblasti poţární a civilní ochrany, která po listopadu 1989 ustoupila 

do pozadí.  

 Na výchovu k sebeochraně je nutné nahlíţet komplexně. Zásady bezpečnosti, ochrany 

zdraví, návyky chování v určitých situacích a humánní cítění je potřeba rozvíjet v kaţdém 

z nás jiţ od raného věku. K výchově v této oblasti je logicky předurčena zejména rodina 

a škola. Nezastupitelnou roli tu však hrají i občanská sdruţení působící na úseku poţární 

ochrany (PO), jednotlivé sloţky integrovaného záchranného systému (IZS), a především pak 

hasičský záchranný sbor (HZS), jehoţ úkolem je mimo jiné preventivně výchovná činnost 

v oblasti poţární a civilní ochrany. 

 Cílem mé práce je zmapování systému vzdělávání a přípravy obyvatelstva jednotlivých 

věkových a profesních kategorií obyvatel v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí 

a rozbor preventivně výchovné činnosti na jednotlivých stupních Hasičského záchranného 

sboru České republiky (HZS ČR). 

 Snaţím se o ucelený pohled na problematiku preventivně výchovné činnosti a výchovy 

obyvatelstva k sebeochraně. Na následujících stránkách jsem stručně nastínila historický 

vývoj vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva na našem území. Podrobněji se věnuji 

legislativním normám upravujícím oblast přípravy obyvatelstva na mimořádné události. 

 V dalších kapitolách uvádím moţné rozdělení obyvatelstva podle různých faktorů do 

skupin. Jako základ pro určení cílových skupin jsem pouţila obecnou strukturu vzdělávání 

v ČR. U odborné veřejnosti jsem vycházela z rozdělení uvedeného v Koncepci vzdělávání 

v oblasti krizového řízení. Také porovnávám jednotlivé komunikační nástroje a moţnosti 

jejich vyuţití pro informování obyvatelstva. 

 Současný stav hodnotím na základě osobních konzultací s příslušníky HZS ČR, se zástupci 

místní samosprávy a učiteli ve školách. Dalšími zdroji informací pak jsou výsledky 

dotazníkového průzkumu o způsobu a formách výuky dané problematiky na školách, sonda 

obecných vědomostí z oblasti ochrany obyvatelstva u jednotlivých cílových skupin 

a v neposlední řadě také vlastní zkušenosti s přípravou jak laické, tak odborné veřejnosti 

v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí. 

 V závěru hodnotím veškeré poznatky a uvádím nejdůleţitější aspekty práce. 
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2 PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST 
 Ve své práci se věnuji problematice preventivně výchovné činnosti. Co to vlastně je 

preventivně výchovná činnost (PVČ)? 

 Prevence (z lat. preavenire, předcházet) znamená soustavu opatření, která mají předcházet 

nějakému neţádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, 

nehodám, ekologickým katastrofám atd. Taková opatření se nazývají preventivní. Prevenci 

rozlišujeme: 

- primární – zkoumá předpoklady, podmínky a příčiny jevů, jimţ se má bránit a hledá 

způsoby, jak jim předcházet; zaměřuje se na veškeré obyvatelstvo; 

- sekundární – snaţí se příslušné jevy včas zachytit a bránit jejich prohlubování, šíření apod.; 

zaměřuje se na zvláště ohroţené skupiny; 

- terciární – snaţí se zabránit opakování jevů (např. trestných činů); je zaměřena na 

jednotlivé osoby (vyléčené, propuštěné z výkonu trestu atd.). 

 Nejdůleţitějším prostředkem primární prevence je výchova.[1] 

 Výchova (edukace) je činnost směřující k získání a zdokonalení schopností a vlastností 

člověka. Je to působení na procesy lidského učení a socializace s cílem přeměny člověka po 

všech stránkách, tělesné i duševní. Výchova je zprostředkování schopností, zručností 

a postojů, které se v dané společnosti pokládaly a pokládají za důleţité, dalším generacím. [1] 

 PVČ, jak je chápána v působnosti HZS, zahrnuje veškerou vzdělávací činnost směřující 

k připravenosti obyvatelstva pro zvládání mimořádných událostí a krizových situací, 

k předcházení poţárům a k prezentaci činnosti hasičů. PVČ představuje významnou oblast 

úkolů HZS ČR. Záměrem PVČ je pozitivně ovlivnit i činnost občanských sdruţení, veřejně 

prospěšných organizací a jiných orgánů a organizací působících na úseku poţární ochrany 

a ochrany obyvatelstva a jejich aktivní zapojení v této oblasti. Jedním z hlavních úkolů je 

preventivní působení na občany. 

 Při studiu materiálů a konzultacích s kolegy jsem si uvědomila, ţe pro potřeby své práce, 

ale i pro zkvalitnění vlastní lektorské činnosti, se musím na přípravu v oblasti ochrany 

obyvatelstva podívat z širšího úhlu. Z tohoto pohledu nepředstavuje ochrana obyvatelstva 

pouze ochranu před mimořádnými událostmi a krizovými situacemi, ale také ochranu před 

běţnými riziky kaţdodenního ţivota, objektivními i subjektivními, tedy i před nesprávnými 

postoji. [2] 

 Základním cílem fungujícího preventivního programu je podpora účelného a správného 

chování obyvatelstva všech věkových kategorií.  Tento proces vzdělávání by měl pokračovat 

získáním nezbytných dovedností a návyků směřujících k ţádoucímu chování během 

mimořádné události nebo krizové situace, sebeochraně a poskytování vzájemné pomoci. 

Získání dovedností a návyků je otázkou času a periodických nácviků. 

 Obsah a forma přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku 

mimořádných událostí musí umoţnit občanovi přístup k informacím a přípravě v rozsahu: 

- zdroje a místa nebezpečí vzniku mimořádné události nebo krizové situace; 

- opatření připravená k záchraně ţivotů, zdraví a majetku v případě vzniku mimořádné 

události nebo krizové situace; 

- varovný signál "Všeobecná výstraha" a chování obyvatelstva po jeho vyhlášení; 

- telefonní čísla tísňového volání; 

- poskytování první pomoci; 

- pouţívání hasicích přístrojů; 

- chování obyvatelstva při vyhlášení evakuace; 
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- moţnosti a způsoby ukrytí obyvatelstva; 

- chování obyvatelstva při úniku nebezpečné látky do ţivotního prostředí; 

- příprava a pouţití prostředků improvizované ochrany povrchu těla a očí a horních cest 

dýchacích; 

- provádění částečné dekontaminace osob; 

- chování obyvatelstva při vzniku a průběhu povodní; 

- chování obyvatelstva při hrozbě nebo pouţití výbušných nástraţných systémů; 

- chování obyvatelstva při nálezu podezřelého předmětu a obdrţení podezřelých zásilek; 

- chování obyvatelstva při pouţití chemických, biologických a jaderných zbraní; 

- chování obyvatelstva v případě vyhlášení epidemiologických a epizootických opatření. 

 Zvyšování informovanosti veřejnosti a výchova v oblasti civilní ochrany patří i mezi 

priority českého předsednictví v Radě Evropské unie v oblasti civilní ochrany. 

 Cílem této iniciativy je zvýšit informovanost obyvatel Evropské unie (EU) v oblasti civilní 

ochrany tak, aby se rozšířily vědomosti o prevenci, o různých způsobech varování při vzniku 

mimořádné události a o vhodném způsobu chování během všech typů mimořádných událostí 

nebo krizových situací. Iniciativa má tři koncepční směry: 

- výcvik diplomatického personálu v oblasti civilní ochrany a humanitární pomoci; 

- informování veřejnosti a vzdělávání obyvatel EU; 

- preventivní opatření v rámci EU. 

 Zvýšení informovanosti, podpora správného chování, zajištění přístupu k informacím. Cíle 

PVČ nejen v republikovém, ale i evropském měřítku. Prvotním cílem však musí být změna 

myšlení lidí. Problém není v nedostatku a nedostupnosti informací, problém je v odmítání lidí 

tyto informace přijímat. Cílem PVČ tak musí být přesvědčit občany, aby tyto informace 

přijali, ale hlavně aby je sami cíleně vyhledávali. Další úkol pak je tyto informace zviditelnit. 

Odlišit je, zatraktivnit, a tím umoţnit občanům je snadněji najít a přijmout. 
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3 VÝVOJ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI OCHRANY OBYVATELSTVA 
 Vzdělávání a příprava v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí, ať jiţ byla 

nazývána jakkoli, má u nás dlouholetou tradici. [3] 

 Branná výchova byla občanskou výchovou slouţící k obraně státu a jejím základem byly 

tělesná výchova, mravní hodnoty a vlastenectví. Počátkem roku 1934 vydalo Ministerstvo 

školství a národní osvěty výnos „O výchově k brannosti na středních školách a učitelských 

ústavech“, kterým české země jako jeden z posledních evropských států zavedly brannou 

výchovu do škol. Prvorepublikový zákon o branné výchově z roku 1937 stanovil brannou 

výchovu jako povinnou pro všechny obyvatele ode dne, kdy začíná jejich školní docházka. 

Navíc uloţil Ministerstvu školství zabezpečovat přípravu pedagogických pracovníků pro 

brannou výchovu ve školách. 

 Po druhé světové válce byla výuka branné výchovy obnovena na všech školách. Jako 

hlavní organizátoři a učitelé branné výchovy na školách byli od roku 1946 cíleně připravování 

učitelé tělesné výchovy. Počátkem padesátých let začaly působit na vysokých školách 

vojenské katedry s povinnou vojenskou přípravou pro posluchače I. a II. ročníků a brannou 

výchovou pro posluchače III. ročníků. 

 V roce 1953 přestala být branná výchova povinná a byla nahrazena činností zájmových 

krouţků v rámci Svazu pro spolupráci s armádou (Svazarm) při školách. V druhé polovině 

šedesátých let byl předmět branná výchova zařazen jako povinný pro učitelské směry na 

některých fakultách Univerzity Karlovy a na pedagogických fakultách vysokých škol. 

 Od roku 1973 do roku 1991 byla zákonem č. 73/1973 Sb., o branné výchově, ustanovena 

povinná výuka předmětu „branná výchova“ na všech základních a středních školách. Tento 

zákon v § 11 stanovil, aby „branná výchova byla organickou součástí výchovy a vzdělávání 

žáků, učňů a studentů a aby se uskutečňovala v povinném branném vyučování, v ostatních 

vyučovacích předmětech, v jiných formách vyučování a v zájmové branné činnosti“. Zároveň 

byla zavedena i odpovídající příprava učitelů na pedagogických fakultách. 

 Kromě výuky branné výchovy působily v sedmdesátých a osmdesátých letech organizace 

Svazarmu, které sdruţovaly studenty podle jejich technických a sportovních zájmů v oblasti 

branné výchovy. Zájmová branná činnost dospělých i dětí se také uskutečňovala pod záštitou 

Socialistického svazu mládeţe, Svazu protifašistických bojovníků, Československého 

červeného kříţe, Svazu poţární ochrany, Československého svazu tělesné výchovy a dalších 

tehdejších zájmových organizací. 

 V roce 1991 byl zákon o branné výchově zrušen, v důsledku čehoţ byla ve školním roce 

1991/1992 ukončena výuka branné výchovy na školách všech stupňů včetně studia 

učitelského oboru branná výchova na pedagogických fakultách vysokých škol. Jelikoţ nebyla 

výuka ničím nahrazena, došlo v letech 1991 – 1997 k přerušení veškeré přípravy a vzdělávání 

k ochraně obyvatelstva. V tomto období se také zcela ustoupilo od přípravy dospělé populace. 

 V červnu 1995 schválilo Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy (MŠMT) projekt 

experimentu, který připravil Hlavní úřad civilní ochrany ČR ve spolupráci s Výzkumným 

ústavem pedagogickým v Praze. Tento experiment měl za cíl na vybraných základních 

a středních školách ověřit, zda bez potřeby vytvoření samostatného předmětu lze některá 

témata ochrany člověka za mimořádných situací vyučovat v rámci vybraných předmětů 

v souladu s tehdy platnými učebními osnovami. Projekt byl realizován od ledna 1995 do 

prosince 1997. 

 Na základě vyhodnocení výsledků tohoto experimentu vydalo MŠMT ve svém Věstníku 

č. 6/1999 Pokyn MŠMT čj. 34776/98-22 ze dne 4. května 1999, kterým uloţilo všem školám 
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poskytujícím základní a střední vzdělávání povinnost začlenit od 1. 9. 1999 tuto problematiku 

do výuky. 

 V roce 2003 byl pokyn[4] k začlenění tematiky „Ochrana člověka za mimořádných 

událostí“ do vzdělávacích programů aktualizován na základě usnesení vlády ČR č. 11 ze dne 

8. ledna 2003. Pro novelizaci byly vyuţity závěry České školní inspekce, poznatky HZS ČR, 

a především pak problémy, které vyplynuly v průběhu řešení krizové situace vzniklé 

v důsledku katastrofálních povodní v roce 2002. 

 Podstatnou změnu představovalo zařazení tematiky ochrana člověka za mimořádných 

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

dokumentů pro speciální školy, a to v rozsahu nejméně 6 vyučovacích hodin ročně v kaţdém 

ročníku. Obsahová náplň výuky vycházela z metodických materiálů připravených HZS ČR, 

především z metodické příručky „Ochrana člověka za mimořádných událostí“, kterou 

v březnu 2003 vydalo Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR (MV-GŘ HZS ČR). 

O zařazení výuky v rámci příslušných předmětů nebo samostatně pak rozhodoval ředitel 

školy. Výuka problematiky ochrany člověka za mimořádných událostí se projevila zvýšenými 

nároky na učitele. Byla zahájena příprava učitelů, avšak pouze v rámci kurzů celoţivotního 

vzdělávání, většinou cestou HZS krajů.  Do studia budoucích učitelů na vysokých školách 

nebyla tato problematika systematicky zařazena. 

 V návaznosti na probíhající transformaci školství je nově téma ochrany člověka za 

mimořádných událostí zahrnuto v tzv. rámcových vzdělávacích programech, podle kterých 

probíhá výuka v předškolním vzdělávání [5], na základních [6] a středních [7] školách. Tyto 

programy jsou pro školy výchozí při tvorbě jednotlivých vzdělávacích dokumentů. 

 Jak vyplývá z uvedených skutečností, vzdělávání obyvatelstva v oblasti civilní ochrany má 

u nás téměř stoletou tradici. Vzhledem k tomu, ţe jsem absolvovala brannou výchovu v rámci 

školní docházky i členství ve Svazarmu a dalších organizacích a základní vojenskou sluţbu 

jsem ukončila v roce 1986, mohu částečně, byť subjektivně, porovnat přístup k vzdělávání 

v problematice sebeochrany. Porovnat i z pohledu matky, jejíţ syn prošel základní i střední 

školu touto tématikou nedotčen. A samozřejmě i z pohledu mého profesního zaměření. 

Historický a politický vývoj předurčil směr ochrany obyvatelstva. Hlavním směrem civilní 

ochrany před rokem 1989 byla ochrana před vojenským napadením, resp. proti útoku 

jadernými zbraněmi. Přesto si myslím, ţe branná výchova byla uţitečným předmětem, který 

byl do výuky zařazen právem. Poskytnutí první pomoci, vyuţití znalostí z ostatních předmětů 

v praxi, základy přeţití, rozvíjení schopnosti improvizovat, především však umět pomoci sobě 

a druhým. Branná výchova byla dobrým startem i pro vojáky základní vojenské sluţby. 

Z vlastní zkušenosti vím, jak velké rozdíly v základních znalostech této oblasti byly mezi 

vojáky jednotlivých nástupních termínů hlavně v první polovině devadesátých let. Právě po 

roce 1990 došlo ke zlomu v pohledu na ochranu obyvatelstva. Nastalo obecné přesvědčení, ţe 

nám nic nehrozí a tak nebudeme jiţ nic z ochrany obyvatelstva potřebovat. Celá tato 

problematika se zúţila do představy dětí pobíhajících v pláštěnkách, maskách a s pytlíky na 

rukou po parku. Bohuţel i dnes, po téměř dvaceti letech, se s tímto názorem setkávám při 

prezentacích a školeních. Změnit tento hluboce zakořeněný názor, vytrhnout občany z letargie 

a přesvědčit je, ţe znalost problematiky ochrany člověka je především v jejich vlastním 

zájmu, to je podle mého názoru nejdůleţitější úkol preventivně výchovné činnosti. A to i přes 

skutečnost, ţe ve výchově občanů v problematice ochrany obyvatelstva stojíme opět na 

začátku. 
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4 LEGISLATIVNÍ PODPORA 
 Základní právo na ochranu ţivota, zdraví a majetkových hodnot je zakotveno v ústavním 

pořádku ČR. Podle čl. 1 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky [8], 

je garantem ochrany ţivotů, zdraví a majetkových hodnot stát. 

 Systém ochrany ţivotů, zdraví a majetkových hodnot, jakoţ i působnost při výkonu státní 

správy v jednotlivých oblastech státem chráněných zájmů, je kodifikován právním řádem ČR. 

Významnou součástí a základním principem tohoto systému ochrany je předcházení rizikům, 

tedy prevence. 

 

4.1 Přístup k informacím 

 Jen informovaný člověk dokáţe předcházet rizikům. Právo vědět, tedy právo na informace, 

je u nás zaručeno Listinou základních práv a svobod a upraveno zákonem č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Přístup k informacím 

v oblasti ochrany obyvatelstva je specifikován v zákonech tzv. „krizové legislativy“, a to 

v zákoně č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o IZS“) [9], a v zákoně č. 240/2000 Sb., 

o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. [10] 

 V ustanovení § 25 odst. 1 zákona o IZS [9], je zakotveno právo fyzické osoby pobývající 

na území ČR na informace o opatřeních k zabezpečení ochrany obyvatelstva a na poskytnutí 

instruktáţe a školení ke své činnosti při mimořádných událostech. 

 Z ustanovení § 31 odst. 1 krizového zákona [10], vyplývá, ţe fyzická osoba pobývající na 

území ČR má právo na nezbytné informace o připravovaných krizových opatřeních 

k ochraně jejího ţivota, zdraví a majetku. 

 Povinnost poskytovat výše uvedené informace obyvatelstvu a věnovat se preventivně 

výchovné činnosti na úsecích poţární ochrany a ochrany obyvatelstva je uloţena jednotlivým 

subjektům následujícími právními předpisy. 

 

4.2 Zákon o poţární ochraně 

 Právní rámec pro PVČ zákon č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o PO“). [11] Přestoţe platná legislativa v souvislosti se 

zabezpečením dalších úkolů, které HZS plní při přípravě na mimořádné události a při 

provádění záchranných a likvidačních prací s důrazem na ochranu obyvatelstva, nehovoří 

o PVČ, řada povinností HZS v této oblasti má podobný charakter. 

 Ve smyslu ustanovení § 24 odst. 1 písm. l) zákona o PO, Ministerstvo vnitra „na úseku 

požární ochrany stanoví zaměření preventivně výchovné, propagační a ediční činnosti na 

úseku požární ochrany a podílí se na jejím zabezpečování“. Podle ustanovení § 26 

odst. 1 citovaného zákona tyto úkoly plní MV – GŘ HZS ČR. 

 HZS kraje na základě ustanovení § 26 odst. 2 písm. o) zákona o PO „zabezpečuje 

preventivně výchovnou, propagační a ediční činnost na úseku požární ochrany podle 

zaměření stanoveného ministerstvem.“ 

 Povinnosti vyplývající z ustanovení § 29 odst. 1 písm. n) zákona o PO jsou dány také obci. 

Ta při výkonu samostatné působnosti na úseku poţární ochrany organizuje preventivně 

výchovnou činnost. 

 Zákon o PO počítá při PVČ také s občanskými sdruţeními, veřejně prospěšnými 

organizacemi a jinými orgány a organizacemi působícími na úseku poţární ochrany. Tyto 
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subjekty podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. d) zákona „ pomáhají při plnění úkolů na úseku 

požární ochrany zejména tím, že se podílejí na činnosti směřující k předcházení požárům, 

zejména na preventivně výchovné činnosti mezi občany a mládeží“. 

 

4.3 Zákon o integrovaném záchranném systému 

 Ministerstvo vnitra v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 písm. g) zákona o IZS [9] 

„organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a pro přípravu složek 

integrovaného záchranného systému zaměřené na jejich vzájemnou součinnost; k tomuto 

účelu zřizuje vzdělávací zařízení“. Podle ustanovení § 7 odst. 4 citovaného zákona tyto úkoly 

plní MV-GŘ HZS ČR. 

 HZS kraje pak na základě ustanovení § 10 odst. 5 písm. b) zákona o IZS „organizuje 

instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a v přípravě složek integrovaného 

záchranného systému zaměřené na jejich vzájemnou součinnost; k tomuto účelu zřizuje 

vzdělávací zařízení“. 

 Úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností, uvedené v ustanovení § 12 odstavci 1, 

jsou následujícím odstavcem téhoţ paragrafu rovněţ přeneseny na HZS kraje, který mimo jiné 

seznamuje ostatní obce, právnické a fyzické osoby s charakterem moţného ohroţení obyvatel 

s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi.  

 Stejnou povinnost, tj. seznamovat právnické a fyzické osoby v obci s charakterem 

moţného ohroţení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou 

obyvatelstva, pak ukládá ustanovení § 15 odstavec 4 zákona o IZS obecnímu úřadu. Ten za 

účelem informování právnických a fyzických osob organizuje jejich školení. 

 Organizovat přípravu k sebeochraně a vzájemné pomoci a informovat o hrozících 

mimořádných událostech a plánovaných opatřeních, to jsou úkoly vyplývající z ustanovení 

§ 24 zákona o IZS pro právnické nebo podnikající fyzické osoby, které jsou vlastníkem, 

správcem nebo uţivatelem technických zařízení, budov, nebezpečných chemických látek nebo 

nebezpečných odpadů, a to jen vůči svým zaměstnancům. 

 

4.4 Krizový zákon 

 Ministerstvo vnitra na základě ustanovení § 10 písm. b) krizového zákona [10]  

„organizuje instruktáže, školení a další přípravu k získání zvláštní odborné způsobilosti 

pracovníků orgánů krizového řízení; k tomu účelu zřizuje vzdělávací zařízení“. 

 Hasičský záchranný sbor kraje ve smyslu ustanovení § 15 odstavec 4 písm. c) tohoto 

zákona „seznamuje obce, právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, 

s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení“. 

 Stejnou povinnost, tj. seznamovat právnické a fyzické osoby s charakterem moţného 

ohroţení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení, ukládá 

krizový zákon obecním úřadům, a to v ustanovení § 21 odst. 3. 

 

4.5 Zákon o prevenci závaţných havárií 

Provozovatelům objektů a zařízení, zařazeným dle tohoto zákona [12] do skupiny A, je 

uloţena povinnost prokazatelně seznámit zaměstnance v potřebném rozsahu se schváleným 

bezpečnostním programem a ostatní fyzické osoby zdrţující se v objektu nebo u zařízení 

prokazatelně v potřebném rozsahu informovat o rizicích závaţné havárie, o preventivních 

opatřeních a o jejich ţádoucím chování v případě vzniku závaţné havárie (§ 9 odst. 4). 
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 Obdobně je tato povinnost ustanovením § 11 odst. 4 uloţena provozovatelům objektů 

a zařízení zařazených do skupiny B. 

 

4.6 Vyhláška Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva 

 Ministerstvo vnitra na základě ustanovení § 7 odst. 7 zákona o IZS, vydalo vyhlášku 

č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. [13] V ní mimo jiné 

stanovuje způsob a obsah informování právnických a fyzických osob o charakteru moţného 

ohroţení, připravovaných opatřeních a způsobu jejich provedení. 

  Podle ustanovení § 4 vyhlášky zabezpečuje informování obecní úřad a zaměstnavatel, 

sdělují zejména údaje o zdrojích rizik vzniku mimořádných událostí a s tím souvisejících 

preventivních opatření, o činnosti a přípravě integrovaného záchranného systému na řešení 

mimořádných událostí, o opatřeních ochrany obyvatelstva, o sebeochraně a poskytování 

vzájemné pomoci a organizaci humanitární pomoci. K plnění tohoto úkolu obecní úřady 

a zaměstnavatelé vyuţívají informace poskytnuté zejména hasičským záchranným sborem 

kraje.  

 

4.7 Nařízení vlády k provedení zákona o poţární ochraně 

 K zabezpečení preventivně výchovné činnosti na úseku poţární ochrany v obci je 

nařízením vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o poţární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů, [14] stanoveno, kterou dokumentaci musí obce vést a co musí tato dokumentace 

obsahovat. Dokumentace obsahuje rozpracování zaměření PVČ, stanovené Ministerstvem 

vnitra podle místních podmínek, plán  PVČ zpracovaný zpravidla na roční období 

a vyhodnocení preventivně výchovných akcí. Při zpracování dokumentace obec spolupracuje 

zejména s HZS kraje, občanskými sdruţeními a obecně prospěšnými společnostmi působícími 

na úseku poţární ochrany. 

 

4.8 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 

 Koncepci ochrany obyvatelstva [15] zpracovává v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 

písm. e) zákona o IZS Ministerstvo vnitra, resp. MV-GŘ HZS ČR (§ 7 odst. 4 zákona). 

Aktuálně platnou Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 

projednala a schválila vláda ČR na svém zasedání dne 25. února 2008 (přijala usnesení č. 165, 

včetně přílohy k tomuto usnesení, která obsahuje Harmonogram realizace opatření ochrany 

obyvatelstva do roku 2012 s výhledem do roku 2020). Koncepce zdůrazňuje potřebu 

vzdělávání a zvyšování spoluodpovědnosti občanů za vlastní ochranu, neboť jen dobře 

informovaný a připravený člověk dokáţe reálně posuzovat nebezpečné situace, předcházet 

vzniku mimořádné události a případně pomoci i ostatním. 

 Ústředním tématem je bezpečnost společnosti ve vztahu k mimořádným událostem 

a krizovým situacím, kdy se projevuje nutnost řešit nedostatečnou připravenost obyvatelstva 

pro ochranu, obranu a zvládání krizových situací, koordinaci přípravy obyvatelstva, a to jak 

dospělého, tak i dětí a mládeţe, která by zahrnovala přípravu na moţné situace (mimořádné 

události, vnitřní bezpečnost, obrana státu, zdravotnická připravenost v širším slova smyslu 

neţ jen zranění, ale např. i chování při epidemiích, narušení objektů kritické infrastruktury 

apod.). 

 Občané mají právo na pomoc státu, ale musí si být vědomi, ţe mají také povinnosti 

a spoluodpovědnost za svoji ochranu. Koncepce ochrany obyvatelstva se zaměřuje zejména 
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na hlubší a širší zapojení občanů a občanských sdruţení do zajišťování bezpečnosti 

(ve standardních podmínkách, za krizových situací, při pomoci v zahraničí). Veřejná správa 

i podniková sféra musí motivovat a získat občany k aktivní účasti na zajišťování vlastní 

bezpečnosti, bezpečnosti svých zaměstnanců, spoluobčanů a blízkých. Důraz je tedy kladen 

na informovanost, připravenost pracovníků veřejné správy, právnických a fyzických osob 

včetně školní mládeţe. 

 

4.9 Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení 

 První materiál nazvaný „Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení“ [16, 17] 

projednala a schválila bezpečnostní rada státu (BRS) svým usnesením ze dne 25. září 2001 

č. 211. Tato koncepce řešila vzdělávání osob s oprávněním rozhodovat nebo se podílet na 

rozhodování v oblasti krizového řízení, ochrany obyvatelstva nebo vykonávají činnosti v této 

oblasti jako svou profesi. Z důvodu realizace reformy územní veřejné správy a na ni 

navazujících změn v legislativě upravující přípravu a vzdělávání státních a ostatních 

zaměstnanců ve správních úřadech a úředníků územních samosprávných celků schválila BRS 

svým usnesením ze dne 16. listopadu 2004 č. 14 aktualizovanou Koncepci vzdělávání 

v oblasti krizového řízení, která v plné míře nahradila původní verzi. 

 Cílem této koncepce je systémové řešení přípravy osob v předmětné oblasti, stanovení 

cílových skupin, stanovení způsobů a zásad pro zpracování vzdělávacích programů pro 

jednotlivé cílové skupiny, vytvoření podmínek k získávání a prohlubování kvalifikace a její 

zvyšování v oblasti potřebné pro činnost profesionálních pracovníků a osob dotčených oblastí 

krizového řízení a realizace koordinace a výkonu státní správy v oblasti činností spojených se 

vzděláváním v krizovém řízení v odpovědnosti Ministerstva vnitra ve spolupráci s dalšími 

zainteresovanými ústředními správními úřady. 

 Systém přípravy osob se podle koncepce člení na dvě úrovně: 

- získání kvalifikace cestou vyššího odborného vzdělávání nebo vysokoškolského 

vzdělávání; 

- v rámci dalšího profesního vzdělávání. 

 

4.10 Koncepce poţární prevence v České republice 

 Koncepce poţární prevence [18] v České republice, přijatá MV-GŘ HZS |ČR v roce 2003, 

řeší vzdělávání v problematice poţární ochrany po dvou liniích, a to odbornou přípravu 

příslušníků HZS ČR a preventivně výchovnou činnost. Obě tyto linie jsou úzce provázány, 

neboť kontakt s veřejností musí být zabezpečován příslušníky odpovídajícím způsobem 

odborně připravenými. 

  Občanská sdruţení, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící na 

úseku poţární ochrany mají významnou a nezastupitelnou úlohu při zabezpečování úkolů 

v oblasti poţární prevence. Podílejí se na preventivně výchovné činnosti, zejména mezi 

občany a mládeţí, a podílejí se také na ediční a publikační činnosti. Koncepce řadí úzkou 

spolupráci s těmito subjekty mezi priority HZS ČR, a to jak na úrovni MV-GŘ HZS ČR, tak 

na úrovni HZS krajů. 

 Schválené zaměření PVČ je dílčím koncepčním materiálem na úseku poţární prevence a je 

uvedeno v příloze Koncepce poţární prevence v České republice.  

 Z hlediska časového rozloţení plnění úkolů v oblasti PVČ podle stanoveného zaměření jde 

o úkoly střednědobé, tj. úkoly plněné v horizontu do dvou let. 

 



16 

 

4.11 Pokyn Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy 

 Tento pokyn [4] nahradil předcházející pokyn z roku 1999 o začlenění problematiky 

„Ochrana člověka za mimořádných událostí“ do obsahu vzdělávání na základních a středních 

školách. Touto novelizací se tematika ochrany člověka za mimořádných událostí zařadila do 

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

dokumentů pro speciální školy v rozsahu nejméně 6 vyučovacích hodin ročně v kaţdém 

ročníku. Dokument však nechává na rozhodnutí ředitele, zda bude tématika zařazena 

samostatně či v rámci souvisejících předmětů. 

 

4.12 Usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 3. července 2007 č. 32 

 Usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32 [19] bylo schváleno Společné minimum pro 

potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. Vysoké školy připravující tyto odborníky 

by měly společné minimum zahrnout do svých studijních programů a Akreditační komise 

České republiky by měla toto zohledňovat při jejich akreditaci. Cílem je systémovější 

příprava odborníků v uvedené oblasti. 

 

4.13 Interní dokumenty HZS ČR 

 V rámci HZS ČR je oblast PVČ upravena interními dokumenty na všech stupních řízení 

(řídících a organizačních úrovních).  

 Důleţitým dokumentem je spis MV-GŘ HZS ČR čj. PO-278-6/OOB-2004 z 9. července 

2004 určený HZS krajů a vybraným subjektům k realizaci preventivně výchovné činnosti na 

úseku poţární ochrany a ochrany obyvatelstva. Přílohou tohoto spisu je obsahové zaměření 

a formy preventivně výchovné činnosti na úsecích poţární ochrany a ochrany obyvatelstva. 

 Na úrovni HZS krajů je zaměření  PVČ stanovené MV – GŘ HZS ČR rozpracováno na 

podmínky kraje. Např. Koncepce preventivně výchovné činnosti Hasičského záchranného 

sboru Středočeského kraje čj. HSKL 2256/KL-2004 [20] vychází z úkolů a povinností 

stanovených zákonem o poţární ohraně, z programových aktivit HZS kraje, čerpá 

z dlouholetých zkušeností v oblasti PVČ a zohledňuje poţadavky komunikace s veřejností. 
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5 ROZDĚLENÍ A SPECIFIKA PŘÍSTUPU K JEDNOTLIVÝM 

CÍLOVÝM SKUPINÁM OBYVATELSTVA 
 Preventivní komunikace je základním pilířem plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Při 

navrhování komunikační strategie je nezbytné mít na paměti, ţe bude cílena jak k široké 

veřejnosti, tak ke specifickým skupinám. Vhodně zvolená komunikační činnost ve vztahu 

k obyvatelstvu i uvnitř systému ochrany obyvatelstva zmenšuje jeden z faktorů zranitelnosti 

významný při řešení mimořádných událostí, a to zranitelnost následkem chování obyvatelstva, 

které neodpovídá typu a rozsahu mimořádné události, před, během, nebo po mimořádné 

události (počet obětí je vyšší u populace nedostatečně informované a nepřipravené na určitou 

událost). 

 Pro efektivní informování je důleţité pouţívat typ komunikace s ohledem na cílovou 

skupinu, které je informace určena. Všechny tyto informace se snaţí změnit chování 

obyvatelstva, jeho myšlení, přístupy, názory, atd. K dosaţení tohoto cíle je zapotřebí znát 

nejen účel informování, ale také příjemce informace, protoţe kaţdá skupina populace má 

vlastní způsob chápání a vlastní čas pro komunikaci. 

 Cílové skupiny příjemců (děti, dospělá populace, starší a invalidní lidé) jsou důleţité při 

hledání metody a způsobu preventivní komunikace. Jedna ze základních demografických 

proměnných je věk. Např. starší osoby tvoří skupinu, pro kterou je nezbytné vhodně upravit 

komunikační strategii, aby byla prevence účinná. Jinou cílovou skupinu představují nezletilí, 

především při utváření základních znalostí a pohledů na problematiku řešení mimořádných 

událostí v rámci ochrany obyvatelstva, které jsou základem pro vlastní sebeochranu. 

 Další hlediska, jeţ je nutno zváţit, jsou sociálně - ekonomická úroveň, kulturní úroveň 

a úroveň vzdělání obyvatelstva, protoţe v době podávání informací je zásadní přizpůsobit 

komunikační strategii pro danou skupinu. Nelze opominout ani jazyk, případně dialekt. 

Musíme brát v potaz nejen jazyk národnostní menšiny, ale i jazyky přistěhovaleckých 

komunit. K výše uvedeným sociálně - demografickým proměnným je nezbytné zváţit i jiné 

psychosociální charakteristiky, mezi které patří způsob ţivota, zvláštní potřeby, motivace atd., 

ovlivňující komunikační proces s příjemcem. 

 Velmi citlivě je nutné zvolit způsob komunikace např. u skupin s odlišným náboţenským 

vyznáním. Specifickou a prioritní cílovou skupinu představuje odborná veřejnost. 

 Všechny výše uvedené faktory budou mít vliv na podporu změny chování u obyvatelstva, 

které je vystaveno moţnému riziku v podobě vzniku mimořádné události. Při vypracování 

preventivní kampaně, nebo v době podávání informací před vznikem mimořádné událostí, je 

nezbytné je brát v úvahu. [21] 

 Rozdělení cílových skupin pro PVČ není stanoveno. Pro potřeby své práce jsem vycházela 

u dětí a mládeţe z věkového rozdělení podle zavedeného školského systému, u odborné 

veřejnosti z Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení [16], v případě ostatních 

uvedených cílových skupin vyplynulo jejich zařazení ze získaných podkladů a vlastních 

zkušeností v oblasti PVČ. 

 

5.1 Předškolní vzdělávání 

 Za výchovu a vzdělávání dětí v tomto období ţivota od narození do šesti let odpovídají 

především rodiče. Právě oni mají vštípit dětem základy bezpečnosti. 

 Do předškolního vzdělávání [5] jsou zahrnuty děti od tří do šesti let zpravidla v mateřských 

školách. Toto vzdělávání není povinné s výjimkou posledního ročníku. Poslední rok ve školce 
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je povinný z důvodu integrace dítěte do kolektivu a jako příprava na školský systém. 

Specifický je i nultý ročník základní školy (např. ZŠ Špičák Česká Lípa, třída Pastelka).  

 Pro děti uvedeného věku je důleţitý příklad chování dospělých. V nenadálých situacích 

bývají vystrašené a zmatené. Je nezbytné, aby dospělý zůstal klidný, jeho jistota se pak 

přenáší na děti. Děti se učí předcházet běţným rizikům, která je ohroţuji doma (elektrický 

proud, opaření), v silničním provozu a při hrách (úrazy). Způsobem odpovídajícím věku jsou 

seznámeny s varovným signálem, evakuací a především s nutností řídit se pokyny dospělých. 

V tomto období je příprava k sebeochraně řešena především formou her, ukázek a návštěv 

stanic HZS krajů, kde je hlavním cílem odstranit strach z hasiče v kompletní zásahové 

výstroji. 

 

5.2 Základní vzdělávání 

 Základní vzdělávání [6] je jedinou vzdělávací etapou, které se povinně účastní kaţdé dítě 

v ČR a která vytváří základ pro celoţivotní učení celé populace. Základní vzdělávání je 

organizováno v devítiletých základních školách pro děti od šesti do patnácti let. Je rozděleno 

na 1. a 2. stupeň. 

 Během základní školní docházky je cílem prostřednictvím výukových besed 

a propagačních materiálů vzbudit v dětech vztah k dané problematice, naučit je, jak 

mimořádným událostem předcházet, základním principům ochrany a chování v případě 

vzniku mimořádné události. 

 

5.2.1 Děti ve věku 6 – 10 let – první stupeň školní docházky 

 První stupeň školní docházky umoţňuje ţákům především přechod z reţimově volnějšího 

a příznivějšího rodinného ţivota a předškolního vzdělávání do systematického povinného 

vzdělávání. Vytvářejí se předpoklady pro získávání základních návyků a dovedností, 

osvojování základní gramotnosti jako nástroje dalšího vzdělávání, postupné utváření 

uceleného náhledu na svět, postojů, hodnotových orientací a zájmů. 

 V rámci výuky se děti dozvědí základní informace z oblasti poţární ochrany a ochrany 

obyvatelstva. Naučí se dodrţovat zásady bezpečného chování tak, aby neohroţovali sebe ani 

ostatní. Naučí se, jak přivolat pomoc, coţ je důleţité pro překonání ostychu při přivolání 

pomoci. Seznámí se s vybavením a výstrojí hasiče a vyzkouší si pouţití evakuačních masek 

pro záchranu osob, čímţ u nich dochází ke sníţení pocitu strachu při případné evakuaci. Dále 

se děti dozvědí, co znamená zvuk sirény – varovný signál, co dělat po zaznění varovného 

signálu, co si vzít s sebou při opuštění bytu. Je třeba dětem vštípit adekvátní reakce na pokyny 

dospělých při mimořádných událostech nebo krizových situacích. 

 

5.2.2 Děti ve věku 11 – 15 let – druhý stupeň školní docházky 

 Druhý stupeň ukončuje povinné základní vzdělávání [6]. V současnosti se realizuje na 

2. stupni základních škol nebo v niţších ročnících víceletých gymnázií. Cílem této fáze 

vzdělávání je vybavit ţáky jasnými vztahy k základním lidským hodnotám a poskytnout jim 

co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání. To představuje takové všeobecné vědomosti 

a praktické dovednosti, které jim dovolí pokračovat v dalším specializovanějším vzdělávání 

i v rozvoji různých zájmových činností. 

 Náročnost komunikace s ţáky druhého stupně vyplývá z výrazných hormonálních, 

tělesných, psychických a povahových změn v období puberty. Tyto změny se projevují 

především ve zvýraznění individuálních rozdílů mezi ţáky, odmítání autorit a negativním 
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přístupu k sdělovaným informacím. U této věkové skupiny je velice důleţitá motivace, neboť 

ţáci mají tendence učit jen to, co povaţují za osobně smysluplné a co zapadá do jejich 

projektu vlastní identity. 

 Tématika navazuje na znalosti získané během prvního stupně školní docházky. Cílem je 

zopakování a rozšíření vědomosti, uvědomění si zodpovědnost za své jednání, ale i za své 

mladší sourozence, naučit se základy první pomoci a bezpečného chování v rizikovém 

prostředí. Dále se děti dozví, co dělat, kdyţ bude nařízena evakuace z místa bydliště, zásady 

opuštění bytu v případě evakuace, zásady ochrany při úniku nebezpečných látek, jak se 

chránit v zamořeném prostředí a co jsou prostředky improvizované ochrany osob.  Naučí se 

rozpoznat protiprávní jednání. 

 

5.3 Středoškolské vzdělávání 

 Středoškolské vzdělání je určeno mládeţi ve věku od patnácti do dvaceti let a není 

povinné. Realizuje se na relativně odlišných typech středních škol - všeobecné na gymnáziích, 

[7] odborně technické, ekonomické, zemědělské, umělecké apod. převáţně na středních 

odborných školách a učňovské na středních odborných učilištích. 

 V návaznosti na přírodovědné a společenskovědní předměty a s vyuţitím specifických 

informací si studenti prohlubují poznávání rizikového a nerizikového chování při ohroţení 

a osvojují si způsoby účelného chování a poskytnutí (zajištění) nezbytné pomoci v situacích 

ohroţení zdraví a bezpečí, včetně mimořádných událostí. Je nutné rozvíjet sociální dovednosti 

potřebné při řešení mimořádných událostí – rozhodnost, pohotovost, obětavost, efektivní 

komunikaci. 

 

5.4 Vysokoškolské vzdělávání 

 Vysoké školy jsou nejvyšším článkem vzdělávací soustavy a uskutečňují akreditované 

studijní programy. Vysokoškolské vzdělání není věkově určeno a není povinné. Typ 

vysokoškolské vzdělávací činnosti je určen typem studijních programů, které mohou být 

bakalářský, magisterský a doktorský. 

 Moţnost vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva a krizovém řízení, resp. obdobného 

zaměření, nabízí některé školy ve formě bakalářského, magisterského nebo jiného studia. Je 

však určeno především pro uplatnění absolventů ve veřejné správě a u sloţek integrovaného 

záchranného systému. Přehled vysokých škol se vzdělávacími programy, které se týkají 

oblasti bezpečnosti, uvádím v příloze č. 3. 

 V ostatních studijních programech vysokých škol není tematika „Ochrana člověka za 

mimořádných událostí“, případně podobná problematika, zařazena. Tím dochází k vyloučení 

velké skupiny obyvatelstva v aktivním věku ze systému přípravy k sebeochraně. 

 

5.5 Pedagogičtí pracovníci 

Znalosti ţáků a studentů jsou odrazem úrovně naplněných kvalifikačních předpokladů 

pedagogů. Po novelizaci Pokynu MŠMT [4] v roce 2003 bylo vydáno několik metodických 

materiálů pro učitele. Základním materiálem je metodická příručka “Ochrana člověka za 

mimořádných událostí“, která poskytuje základní informace o problematice ochrany 

obyvatelstva jak pro vzdělávání učitelů, tak i pro výuku. Vzdělávání učitelů k problematice 

ochrany obyvatelstva je nedostatečné a zůstává dosud téměř výhradně v rovině 

sebevzdělávání. 
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 Národní institut pro další vzdělávání je příspěvkovou organizací MŠMT, která má na 

starosti další vzdělávání učitelů a jeho pracoviště jsou v kaţdém krajském městě. Ve 

spolupráci s Institutem ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč a HZS krajů nabízí v rámci 

dalšího vzdělávání učitelů přednášky a kurzy zaměřené na problematiku ochrany člověka za 

mimořádných událostí. Je potěšitelné, ţe si důleţitost přípravy pedagogických pracovníků 

uvědomují i představitelé veřejné správy. Např. starosta města Brandýs nad Labem – Stará 

Boleslav (je současně obcí s rozšířenou působností) zorganizoval v únoru 2009 přípravu 

ředitelů mateřských a základních škol dislokovaných ve svém správním obvodu zaměřenou na 

problematiku ochrany obyvatelstva. Hasičský záchranný sbor ČR při přípravě pedagogů 

aktivně pomáhá. Bohuţel není v silách HZS ČR proškolit a připravit k výuce této 

problematiky všechny pedagogické pracovníky. 

 Východiskem z této situace je příprava budoucích učitelů jiţ na vysokých školách. Úvaha 

o nutnosti začlenění tématiky „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ do studijních 

programů pedagogických fakult se objevuje v Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2013 

s výhledem do roku 2020 [15]. Gestorem tohoto nelehkého úkolu je Ministerstvu vnitra 

v součinnosti s MŠMT, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem dopravy. V roce 2007 

byl zahájen pilotní projekt vzdělávání budoucích učitelů v této oblasti. V první etapě došlo ke 

zmapování situace, jednou z oblastí bylo zjištění úrovně znalostí budoucích učitelů. 

 Následující údaje (výsledky průzkumu na Pedagogické fakultě university Karlovy v Praze) 

jsem převzala ze závěrečné zprávy [22] k tomuto projektu uveřejněné na stránkách HZS ČR 

[23]. Z uvedeného průzkumu mě zaujaly výsledky hodnocení předchozích zkušeností 

respondentů s výukou tématiky „Ochrana člověka za mimořádných událostí“. Ačkoli je od 

roku 2003 dána povinnost věnovat se této problematice na všech typech základních 

a středních škol [4], 63 % oslovených respondentů uvedlo, ţe nebylo během svého studia na 

střední či vyšší odborné škole s touto problematikou seznámeno. Informováno bylo pouze 

37 % dotázaných. Nejčastěji byli poučeni o problematice ochrany člověka za mimořádných 

událostí v předmětech občanská výchova, rodinná výchova, tělesná výchova, chemie, 

zdravotní či právní výchova. Nabízí se tak otázka, jakým způsobem zařadily školy danou 

tématiku do výuky, kdyţ si toho studenti nejsou vědomi. 

 

5.6 Široká veřejnost 

 Hlavní odpovědnost za přípravu obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku 

mimořádných událostí mají především obecní úřady [9]. Obyvatelstvu poskytují informace 

o sebeochraně v závislosti na typu mimořádné události a jejich specifických rysech, o postupu 

při provádění záchranných a likvidačních prací, o zabránění moţnému vzniku mimořádné 

události. 

 

5.6.1 Občané v produktivním věku 

 Populace ve věkovém rozmezí cca 19 – 60 let téměř ze systému vzdělávání v oblasti 

ochrany obyvatelstva téměř vypadla. 

 Jednou z moţností cílené přípravy k sebeochraně této skupiny je vyuţít povinnosti 

právnických a podnikajících fyzických osob (PaPFO) jako zaměstnavatelů [9]. Cílem 

vzdělávání zaměstnanců u PaPFO je seznámit zaměstnance s připravenými ochrannými 

opatřeními a zároveň je poučit o ţádoucím chování během mimořádné události nebo krizové 

situace, včetně sebeochrany a vzájemné pomoci. K tomu lze vyuţívat pravidelná školení PO 

a školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Bohuţel vzhledem k provádění 
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těchto školení smluvně zajištěnými osobami není problematika přípravy na mimořádné 

události do programů školení PO a BOZP zařazována. 

 

5.6.2 Občané nad 60 let 

 Občané nad 60 let věku tvoří skupinu obyvatelstva, která potřebuje specifický přístup při 

přípravě na mimořádné události. Tito lidé musí být informováni jasným a srozumitelným 

způsobem, nejlépe lidmi, se kterými pravidelně přicházejí do kontaktu a kterým důvěřují. 

Můţe jít například o rodinné příslušníky, sociální pracovníky nebo oblíbení pečovatelé. 

U starších věřících občanů jsou vhodným místem k předávání informací také kostely. 

Informace podané během mší a bohosluţeb jsou staršími lidmi vysoce respektovány a je 

předpoklad, ţe budou brány velice váţně. Jedná se o jednu z moţností, jak do přípravy na 

mimořádné události zahrnout i obyvatele vyšší věkové kategorie. [21] 

 Starší lidé jiţ mají zaţité určité vzorce chování. Je proto mimořádně důleţité dát jim na 

vědomí skutečnost, ţe při zaslechnutí výstraţného signálu musí jednat co nejrychleji, bez 

paniky nebo zbytečného váhání. Častým jevem při mimořádných událostech je, ţe někteří 

starší lidé odmítají opustit svá bydliště i přesto, ţe jsou váţně ohroţeni. Pochopení zásad 

a především nutnosti evakuace je nezbytnou součástí přípravy uvedené skupiny obyvatel. 

 

5.7 Odborná veřejnost 

 Přípravu nelze v ţádném případě opomíjet ani u odborníků. Problematika získávání, 

prohlubování a zvyšování kvalifikace u profesionálních pracovníků a osob dotčených 

ochranou obyvatelstva a krizovým řízením je cílem Koncepce vzdělávání v oblasti krizového 

řízení [16]. 

 Tato koncepce stanovila jednotlivé cílové skupiny odborné veřejnosti takto: 

 

5.7.1 Úředníci územních samosprávných celků 

 Jedná se o vedoucí úřadů, vedoucí úředníky s obecnou odpovědností, vedoucí úředníky 

s přímou odpovědností v oblasti krizového řízení a úředníky „specialisty“ v oblasti krizového 

řízení. Kurzy k získání zvláštní odborné způsobilosti zajišťuje např. Institut pro místní správu 

Praha ve svých školicích střediscích. 

 

5.7.2 Státní a ostatní zaměstnanci ve správních úřadech 

Do této skupiny spadají členové vrcholového a středního managementu s obecnou 

odpovědností, členové vrcholového a středního managementu s přímou odpovědností 

v oblasti krizového řízení a specialisté v oblasti krizového řízení. 

 

5.7.3 Příslušníci ozbrojených sil a bezpečnostních sborů 

 Vzdělávání v působnosti Armády ČR a ostatních sloţek ozbrojených sil, HZS ČR, Policie 

ČR a dalších bezpečnostních sborů zajišťují příslušná resortní vzdělávací zařízení těchto 

sloţek. 

 V souvislosti s plněním úkolů HZS ČR při zabezpečování preventivně výchovné činnosti 

je nezbytné do odborné přípravy a prohlubování odborných znalostí příslušníků HZS ČR, 

kteří se budou na těchto činnostech podílet, zařazovat předměty zaměřené na pedagogiku 

a rétoriku. Totéţ bude účelné prosadit i do osnov odborných učilišť PO, střední odborné školy 

a vyšší odborné školy PO a dalších vzdělávacích zařízení HZS ČR. 
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 Součástí PVČ je propagační činnost na úseku poţární ochrany jak ve sdělovacích 

prostředcích, tak i před veřejností (odborné konference, semináře, vzdělávací a výchovné 

akce). Z tohoto pohledu je třeba, aby se příslušníci HZS ČR zabývající se PVČ připravovali 

také na vystupování před veřejností, to znamená i lektorské činnosti. Náročná samostatná 

příprava na tato vystoupení, následná bezprostřední zpětná vazba, potřeba okamţité reakce na 

kladené otázky a celá řada dalších souvislostí (utváření veřejného mínění o odborné úrovni 

příslušníků HZS ČR nevyjímaje), to vše působí na zvyšování odborné úrovně a připravenosti 

a pozitivně se projevuje při všech dalších činnostech na úseku poţární prevence. 

 

5.7.4 Ostatní osoby u právnických a podnikajících fyzických osob, jejichţ pracovní 

náplň je dotčena povinnostmi ve vztahu k ochraně obyvatelstva a krizovému plánování 

 Jsou to pracovníci plnící úkoly krizového plánování u subjektů hospodářské mobilizace, ve 

zdravotnictví, případně u významných subjektů v oblasti energetiky, chemického průmyslu, 

dopravy, spojů atd.  Na přípravě této cílové skupiny se podílejí lektoři z řad HZS ČR cestou 

akreditovaných vzdělávacích zařízení. 

 

5.7.5 Volení a další funkcionáři nepodléhající poţadavkům na vzdělávání podle výše 

uvedených právních předpisů a vyţadující individuální přístupy 

 Přípravu této jedné z nejpočetnějších cílových skupin organizuje a provádí HZS ČR, 

zpravidla jedenkrát za volební období. MV – GŘ HZS ČR pořádá školení pro starosty obcí 

s rozšířenou působností a primátory statutárních měst ve spolupráci s dalšími resorty a jinými 

ústředními správními úřady. Školení všech ostatních starostů obcí pak zajišťují jednotlivé 

HZS krajů ve spolupráci se sloţkami IZS na úrovni kraje. 

 Pro kaţdou cílovou skupinu profesionálních pracovníků a osob dotčených ochranou 

obyvatelstva a krizovým řízením je v Koncepci vzdělávání v oblasti krizového řízení [16] 

určen příslušný vzdělávací modul: 

modul A - průřez problematikou krizového řízení, 

modul B - úvod do problematiky krizového řízení, 

modul C - krizové řízení při nevojenských krizových situacích, 

modul D - obrana státu, 

modul E - ochrana obyvatelstva, 

modul F - ochrana ekonomiky, 

modul G - vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek, 

modul H - hospodářská opatření pro krizové stavy, 

modul I - integrovaný záchranný systém, 

modul J - krizové řízení v oblasti zdravotnictví. 

 Studijní materiály pro jednotlivé moduly byly zpracovány v průběhu let 2005 – 2008. 

Všechny materiály slouţí jako základ pro vzdělávání odborné veřejnosti. 
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6 NÁSTROJE KOMUNIKACE 
 Cílem komunikační strategie [21] je zajistit dostupnost informací směrem k obyvatelstvu. 

Jiţ jsem zmínila důleţitost rozdílného přístupu informování s ohledem na cílovou skupinu, 

které je zpráva určena. S ohledem na adresování informací odlišným cílovým skupinám 

obyvatel je důleţité přinášet informační kampaň na jeho ochranu do míst typických pro 

vybranou skupinu. Pro pochopení a přijetí informace je rozhodující způsob přenosu informací, 

tj. nástroje, jaké ke sdělení informace pouţijeme. 

 Aktivní nástroj komunikace [20] je kanál, pomocí kterého se informující osoba pokouší 

podat zprávu směrovanou k příjemci, resp. cílové skupině příjemců. Existují různé typy 

kanálů (sirény, televize, rozhlas, písemná informace…). Kaţdý má své výhody i nevýhody. 

Výběr konkrétního typu nástroje závisí na mnoha faktorech, které musíme předem zváţit. 

 Preventivní kampaň se snaţí informovat občany o charakteristikách určitých mimořádných 

událostí a o nejvhodnějších činnostech, které mají být v případě jejich vzniku provedeny. Tyto 

kampaně jsou prováděny na celostátní úrovni (například prostřednictvím televize) nebo na 

místní úrovni (prostřednictvím besed ve školách, občanských sdruţení apod.).  Předávat 

informace o moţném nebezpečí lze také pomocí tisku, letáků a broţur, přednášek či 

tematických pořadů. Oblíbené jsou dny otevřených dveří na stanicích HZS krajů, ukázky 

techniky a činnosti jednotek HZS, soutěţe a výstavy s tématikou poţární ochrany a ochrany 

obyvatelstva. 

 Preventivní komunikace je nejúčinnější prostřednictvím médií dostupných široké 

veřejnosti. 

 Televize je u široké veřejnosti nejrozšířenější a nejpouţívanější medium. Tento typ kanálu 

vysílá audiovizuální informaci a je jedním z nejdůleţitějších typů kanálů téţ pro předávání 

preventivních informací. Audiovizuální sdělení je nejúčinnějším typem přenosu informací. 

Vnímání obsahu zprávy je nejen sluchové, ale i zrakové, lze vyuţít názorných ukázek 

činností, které jsou po obyvatelstvu poţadovány. 

 Rozhlas je hned po televizi nejvíce občany uţívaný kanál (součástí evakuačního zavazadla 

má být i rozhlasový přijímač). Rozdíl oproti televizi je v podílu sledovanosti a typu informací, 

které jsou k příjemcům vysílány pouze audio kanálem. 

 Kanály písemné komunikace mohou být denní tisk, časopisy, informační broţury, reklamní 

billboardy, plakáty, letáky atd. Tiskoviny pouţívající vizuální informace mají vyšší míru 

sledovanosti.   

 Tisk (noviny, časopisy) jsou méně vyuţívanou formou pro přípravu obyvatelstva. Spíše 

slouţí k prezentování činnosti jednotek při zásazích. Výjimku představuje např. HZS 

Moravskoslezského kraje, publikující jiţ několik let pravidelně v regionálním měsíčníku 

témata, která se zabývají problematikou ochrany obyvatelstva kraje. Zvláštní kapitolu tvoří 

časopisy určené odborné veřejnosti – 112, [24] Rescue Report. [25] 

 Letáky jsou uţitečné pro komunikaci s velkým počtem lidí. Pouţívají pouze jednoduchou 

grafiku, události, opatření a pokyny popisují stručným, telegrafickým stylem. Tento 

komunikační prostředek můţe být uschován a opakovaně se k němu lze vracet, proto je 

ideální jako zdroj telefonních čísel, adres a důleţitých informací. K postupnému zafixování 

znalostí dochází při umístění letáků (formát A3, A4), kde jsou zábavnou formou popsána 

základní pravidla chování při mimořádné události (obrázek s textem, komiks – jednoduchá 

příhoda s dějem) v prostorách, kde se denně pohybují větší skupiny osob, jako např. školní 

chodby, jídelny, vestibuly kin, autobusové zastávky, nákupní centra atd. Formu letáků 
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vyuţívá např. projekt EU, do kterého se v České republice zapojil Jihočeský kraj, [21] 

případně projekt MV - GŘ HZS ČR „Bezpečné cestování“. [23] 

 Informační broţury [27] poskytují podrobnější informace pro určitou skupinu obyvatel 

(např. v zónách havarijního plánování – viz obr. č. 1), případně se týkají konkrétní oblasti 

(např. broţura Jak se chovat při povodni). Příkladem kvalitní informační broţury jsou 

Kalendář Jaderné elektrárny Dukovany, [28] kromě kalendária a fotografií z regionu obsahuje 

materiál i řadu poučných, všeobecně vzdělávacích informací o elektrárně, o záření 

z přírodního prostředí i o zlomcích záření pocházejícího z lidské činnosti a ochraně proti nim. 

 Hojně uţívanou činností v preventivních informačních programech představují cvičení. 

Slouţí k vyhodnocení zpracování místních a územních havarijních plánů, k posílení 

koordinace činností zasahujících sloţek při společných zásazích, a samozřejmě k uvědomění 

a poučení obyvatelstva. Cílovou skupinu obvykle představují zasahující sloţky, orgány místní 

samosprávy. Příleţitostně se cvičení účastní i občané. Mnohem častěji jsou však orientována 

na určitou věkovou kategorii nebo na problémy spojené s důleţitými veřejnými budovami 

(nácviky evakuace na školách, zdravotních a sociálních zařízeních). 

 Internet je moderní prostředek slouţící k informování široké veřejnosti. Slouţí k prezentaci 

činnosti HZS a sloţek IZS a k preventivnímu působení na obyvatele. Během posledních let 

došlo k výraznému nárůstu vyuţívání tohoto nástroje pro přípravu obyvatelstva na mimořádné 

události. Uveřejňování informací pro obyvatelstvo i odbornou veřejnost na internetových 

stránkách orgánů a organizací, odpovědných za přípravu a řešení mimořádných událostí, se 

ukazuje jako velice výhodné. Pro vyuţívání internetu je nutné oboustranné technické 

vybavení. 

 Další formy preventivního působení na občany jsou výstavy, ukázky a soutěţe. Jednou 

z největších výstavních akcí je PYROS, veletrh poţární a bezpečnostní techniky a sluţeb 

konaný jedenkrát za dva roky v Brně.  Jeho součástí bývá rozsáhlý doprovodný program, jako 

např. 10. evropské setkání hasičů PYROMEETING na téma "Prevence hrozeb 21. století" 

a 5. mezinárodní konference Krizový management na téma "Ochrana obyvatelstva", které se 

uskutečnily v roce 2008. 

 

 
Obrázek 1 - příklad informační brožury 
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7 ÚROVNĚ PROVÁDĚNÍ PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÉ ČINNOSTI 
 Hasičský záchranný sbor ČR tvoří generální ředitelství HZS ČR, které je organizační 

součástí Ministerstva vnitra, 14 hasičských záchranných sborů krajů, Střední odborná škola 

poţární ochrany a Vyšší odborná škola poţární ochrany ve Frýdku - Místku a od 1. 1. 2009 

Záchranný útvar HZS ČR v Hlučíně. Součástí MV-GŘ HZS ČR jsou také vzdělávací, 

technická a účelová zařízení jako Odborná učiliště poţární ochrany (ve Frýdku-Místku, Brně, 

Chomutově a Borovanech), Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, Technický ústav 

poţární ochrany Praha, Opravárenský závod Olomouc a Základna logistiky Olomouc. 

 

Organizační schéma HZS ČR viz příloha č. 1. 

 

7.1 Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR 

 Oblast vzdělávání a PVČ spadá do působnosti odboru ochrany obyvatelstva a krizového 

řízení a částečně rovněţ odboru prevence – oba tyto odbory jsou součástí sekce prevence 

a civilní nouzové připravenosti MV-GŘ HZS ČR. 

 Organickou součástí všech činností HZS ČR souvisejících s ochranou ţivotů a zdraví 

obyvatel a majetku před poţáry je poţární prevence. Plnění úkolů v této oblasti zabezpečuje 

odbor prevence, který mimo jiné připravuje podklady pro zaměření PVČ, podílí se na jejím 

zabezpečování a při tom spolupracuje s občanskými sdruţeními a jinými orgány 

a organizacemi působícími na úseku poţární ochrany. 

 Oddělení instruktáţí a školení odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení plní úkoly 

zejména v těchto oblastech:  

- příprava odborníků v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva a příslušníků 

HZS ČR a pracovníků veřejné správy; 

- příprava cvičení orgánů krizového řízení; 

- PVČ směrovaná na veřejnost. 

 

 Pro oblast odborné přípravy příslušníků HZS ČR a vzdělávání odborníků veřejné správy 

toto oddělení: 

- zpracovává zásady mimoresortního vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva, krizového 

řízení, civilního nouzového plánování a dalších oblastech zajištění bezpečnosti ČR; 

- organizuje instruktáţe a školení pracovníků orgánů krizového řízení; 

- organizuje přípravu k získání zvláštní odborné způsobilosti pracovníků veřejné správy 

a podílí se na její realizaci; 

- zpracovává podklady k zaměření odborné přípravy v oblasti ochrany obyvatelstva 

a krizového řízení ve vzdělávacích zařízeních HZS ČR a v jiných k danému účelu 

vhodných vzdělávacích zařízeních a podílí se na její realizaci. 

 

V oblasti přípravy cvičení orgánů krizového řízení: 

 v součinnosti s dotčenými ústředními správními úřady (Ministerstvo obrany, Ministerstvo 

zdravotnictví, SSHR, SÚJB, odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra) zpracovává 

„Plán cvičení orgánů krizového řízení na léta …“ (je zpracováván na tříleté období, 

jedenkrát ročně upřesňován); tento plán projednává a schvaluje BRS; 

 organizuje nebo se v součinnosti s jinými orgány krizového řízení podílí na přípravě, 

realizaci a vyhodnocování cvičení orgánů krizového řízení. 
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 V oblasti preventivně výchovné činnosti a výchovy k sebeochraně: 

- koordinuje plnění úkolů v oblasti preventivně výchovné, propagační a ediční činnosti; 

- zpracovává zásady přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci, navrhuje 

obsah a zaměření této přípravy včetně přípravy ţáků a studentů základních a středních 

škol; 

- koordinuje vydávání metodických pomůcek a dalších materiálů k informování obcí, 

právnických a fyzických osob o charakteru moţného ohroţení, připravovaných opatřeních 

a způsobu jejich provedení. 

 Do oblasti PVČ patří také vydávání odborného časopisu, odborných tiskovin, metodických 

příruček, propagačních a informačních materiálů (broţury, skládanky, kalendáře atd.) 

 MV – GŘ HZS ČR vydává pro odbornou veřejnost měsíčník „112“, odborný časopis 

poţární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva. [24] Časopis je 

určen zejména pracovníkům státní správy a samosprávy a všem právnickým a fyzickým 

osobám, které působí ve sloţkách IZS, v oblasti poţární ochrany, ochrany obyvatelstva 

a krizového řízení. 

 Důleţitou součástí ediční činnosti je vydávání a distribuce odborných příruček, určených 

jak pro obyvatele, tak pro učitele či představitele územní samosprávy. Příkladem nejnovější 

publikace je příručka „Víš, odkud voláš o pomoc na tísňovou linku 112?“, která jednoduchým 

a atraktivním způsobem usnadňuje orientaci při ohlašování mimořádné události. Seznam 

pomůcek a příruček, včetně elektronické verze některých z nich, je zveřejněn na webových 

stránkách MV - GŘ HZS ČR [23] v rubrikách „Ochrana obyvatelstva/Na pomoc školám 

a Sluţby pro veřejnost/ke staţení“. Přehled těchto publikací uvádím v příloze č. 2. 

 Významnou oblast výchovy k sebeochraně představuje kvalitní příprava pedagogických 

pracovníků. Pro začlenění tématiky „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ do 

studijního programu pregraduálního vzdělávání pedagogů, byl v roce 2007 ve spolupráci 

s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze zahájen pilotní projekt vzdělávání 

budoucích učitelů [22] v této oblasti. Cílem je zpracování návrhu studijního modulu, který 

bude ověřen na uvedené fakultě.  MV - GŘ HZS ČR spolupracuje v rámci projektu s MŠMT, 

Ministerstvem zdravotnictví, Univerzitou Karlovou v Praze a vybranými pedagogickými 

fakultami vysokých škol z celé ČR. 

 Od února 2006 probíhá preventivní informační projekt „Bezpečné cestování“ [23], 

organizovaný MV – GŘ HZS ČR ve spolupráci s Českými drahami, a.s. a Dopravním 

podnikem hlavního města Prahy, a.s. Cílená informační kampaň je zaměřena na všechny 

věkové kategorie občanů, kteří se přepravují v hromadných dopravních prostředcích. Zde mají 

dostatek času získávat informace o moţných nebezpečích a správném jednání v případě 

ohroţení. V autobusech, tramvajích, metru, ve vlacích a v prostorách vlakových nádraţí 

Českých drah, a.s. a čekárnách městské hromadné dopravy jsou umístěny informační 

materiály. Sdělované informace jsou zveřejněny formou informačních samolepek velikosti 

A4. Z průzkumu agentury STEM vyplynulo, ţe 93 % dotázaných respondentů vyhodnotilo 

projekt „Bezpečné cestování“ jako přínosný jak po grafické, tak po informativní stránce. 

Projekt byl zatím realizován v prostorách a prostředcích hromadné dopravy v Praze, ve 

vlakových soupravách se s materiály lze setkat i na jinde v republice. Na jaře letošního roku 

se k tomuto projektu připojil např. HZS Zlínského kraje a HZS Středočeského kraje. Při 

realizaci projektu v rámci územních odborů Mladá Boleslav a Mělník se ukázalo, jak důleţitý 

je přístup představitelů jednotlivých subjektů. Právě tyto územní odbory narazily na nezájem 

a negativní postoj ze strany dopravních firem. Díky důkladné přípravě a vhodně zvolené 
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komunikační strategie se podařilo přesvědčit odpovědné osoby, navíc jsme pro realizaci 

projektu získali další přepravní firmu z regionu. Projekt „Bezpečné cestování“ není časově 

omezen, část informačních materiálů navíc zůstane trvale umístěna na viditelných místech 

v prostorech a prostředcích hromadné dopravy. Příklad distribuovaných informačních letáků 

viz obr. 2. 

 

 
Obrázek 2 - leták projektu Bezpečné cestování 
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 V rámci preventivních projektů pro veřejnost byl v roce 2007 vyroben seriál krátkých 

preventivních klipů „Štěstí přeje připraveným“. Institut ochrany obyvatelstva Lázně 

Bohdaneč vytvořil soubor videoklipů, které jsou vysílány na kabelových a regionálních 

televizních stanicích a jsou k dispozici na internetu. Do konce června letošního roku budou 

cestou HZS krajů distribuovány nosiče se seriálem „Štěstí přeje připraveným“ spolu 

s publikací „Co dělat“ do všech základních, středních a speciálních škol v ČR pro potřeby 

výuky tématiky „Ochrana člověka za mimořádných událostí“. 

 Jak jsem uvedla v kapitole 6, mezi formy PVČ patří výstavy, ukázky a soutěţe. Vzhledem 

k jejich významu nad nimi přebírá záštitu MV – GŘ HZS ČR a organizačně je zabezpečuje 

HZS kraje, na jehoţ území se akce pořádá, resp. příslušný územní odbor. 

 Jako aktuální příklad uvádím akci „Den záchranářů Poděbrady 2009, který se uskuteční 

v sobotu dne 23. května 2009 v Poděbradech. Profesionální i dobrovolní hasiči, policie, 

záchranáři, další sloţky IZS, ústřední správní úřady (SSHR) a právnické osoby představí 

odborné i laické veřejnosti svou techniku, věcné prostředky a ukázky činnosti, zaměřené 

nejen na „běţnou“ zásahovou činnost, ale také na plnění opatření ochrany obyvatelstva 

v případě vzniku mimořádné události nebo krizové situace (nouzové přeţití, dekontaminace 

osob a techniky, protipovodňová opatření, prostředky individuální ochrany apod.). 

Návštěvníci této akce si budou moci poprvé prohlédnout těţkou vyprošťovací a ţenijní 

techniku Záchranného útvaru HZS ČR Hlučín, který je od 1. ledna 2009 součástí HZS ČR. 

V rámci Dne záchranářů se rovněţ uskuteční odborná konference na téma „Den po zásahu“ 

(proběhne v Kongresovém centru Poděbrady), na které budou přední čeští a zahraniční 

odborníci řešit rovněţ problematiku realizace opatření ochrany obyvatelstva a otázky zapojení 

jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí do plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Obdobná 

akce v Poděbradech velmi úspěšně proběhla jiţ v letech 2002 a 2006. 

 Stacionární dlouhodobou výstavou je expozice ochrany obyvatelstva v Muzeu Policie 

České republiky, která byla slavnostně otevřena v roce 2008. 

 Kladný ohlas u veřejnosti mají soutěţe, a to především soutěţe pro děti. MV – GŘ HZS 

ČR vyhlásilo letos první ročník výtvarné soutěţe pro děti a mládeţ pod názvem „Dávají za 

nás ruku do ohně“ [23]. Průvodcem soutěţe je Dráček Záchranáček, který pro tři věkové 

kategorie připravil čtyři témata o práci hasičů: 1. Hasiči pro nás, 2. Hasiči a technika 

budoucnosti, 3. Předcházíme nebezpečí poţáru a 4. Haló, tísňová linka 112? 

 V oblasti komunikace s médii a prezentace HZS ČR na veřejnosti plní MV - GŘ HZS ČR 

ve vztahu k HZS krajů koordinační a koncepční úlohu. 

 

7.2 Hasičské záchranné sbory krajů 

 Preventivně výchovnou, propagační a ediční činnost (viz obr. 3) zabezpečují HZS krajů 

podle zaměření stanoveného MV - GŘ HZS ČR. Při tom spolupracují s orgány veřejné 

správy, sloţkami IZS, občanskými sdruţeními, veřejně prospěšnými organizacemi a jinými 

organizacemi působícími na úseku poţární ochrany. Úkoly, stanovené MV-GŘ HZS ČR, jsou 

zakomponovány do základních úkolů a opatření HZS kraje na příslušný kalendářní rok. 

Prostřednictvím svého tiskového mluvčího HZS kraje průběţně informuje média o práci HZS 

kraje, o aktuálních tématech z oblasti PO a ochrany obyvatelstva. 

 Forma, rozsah i úroveň preventivně výchovné činnosti se v jednotlivých krajích liší. Pro 

svou práci jsem vybrala několik nejvýraznějších projektů v oblasti výchovy k sebeochraně. 

 Velice úspěšným programem vzdělávání a přípravy k sebeochraně je program „Výchova 

dětí v oblastech poţární ochrany a ochrany obyvatelstva“ [29]. Tento systém poţární prevence 
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a ochrany obyvatelstva je programem s mnohaletou ověřenou efektivitou působení na děti 

a díky jeho koncepčnosti a univerzálnosti jej lze uplatnit v jakémkoliv místě ČR. HZS 

Moravskoslezského kraje (autoři programu jsou příslušníci HZS tohoto kraje) ve spolupráci 

s občanským sdruţením Citadela Bruntál dále rozvíjí tento program a snaţí se o jeho 

propagaci a další rozšíření. Projekt organizuje HZS Moravskoslezského kraje,  financuje jej 

jak z vlastních prostředků, tak cestou občanského sdruţení Citadela, které na projekt získává 

grantové prostředky. Více se tomuto programu věnuji v kapitole 7.4.5. 

 HZS Zlínského kraje se zhruba před dvěma lety pustil do projektů, které mají běţným 

občanům ve všech obcích kraje zvýšit povědomí především o prevenci před poţáry. Formou 

informačních letáků poukazují i na další obecné problémy a nebezpečí. Letáky jsou určeny 

k vystavení na obecních vývěskách a místech shromaţďování většího počtu osob, ve 

vozidlech hromadné přepravy a také k distribuci do domácností. 

 

 
Obrázek 3- letáky HZS Moravskoslezského kraje 

 

 HZS Jihomoravského kraje ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje 

a dalšími sloţkami IZS zpracoval informační broţuru pro občany. Obsahuje stručný návod, 

jak se zachovat při vzniku nejčastějších mimořádných událostí. Broţurka svou velikostí 

odpovídá běţnému průkazu a lze ji tedy nosit s ostatními doklady neustále u sebe. 

 „Vaše cesty k bezpečí“ [2, 30] (původně „Chytré blondýnky radí“) je rozsáhlým 

programem informování a vzdělávání dospělých. Projekt připravený HZS Jihomoravského 

kraje ve spolupráci s Městským ředitelstvím Policie ČR Brno a Diecézní charitou Brno si od 

června 2008, kdy byl spuštěn, získal mimořádný ohlas nejen veřejnosti, ale i odborníků. 

Příslušnice HZS Jihomoravského kraje a policie v modelových situacích radí občanům, jak 

správně postupovat při běţných druzích ohroţení, včetně ohroţení  bezpečnosti či majetku 

v důsledku kriminality. Letáky ve formátu A4 obsahují atraktivně zpracované rady 

s názornými fotografiemi k jednotlivým tématům a situacím a jsou určené k vyvěšení na 

informační a úřední desky obecních i jiných úřadů, poţárních stanic, policejních sluţeben 

a škol. Jsou také uveřejněny na webových stránkách HZS Jihomoravského kraje. Jednotlivá 

témata také formou seriálu zveřejňuje Krajský úřad Jihomoravského kraje v Listech Jiţní 

Moravy, který vydává pro všechny domácnosti v kraji. Rady chytrých blondýnek prezentuje 

také nástěnný kalendář HZS Jihomoravského kraje na rok 2009. 
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 Na základě potřeb záchranářských subjektů ovlivňovat postoje obyvatelstva, zejména dětí 

a mládeţe a realizovat kvalitní, jednotnou a systematickou informovanost, prevenci a přípravu 

obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci vznikl v Karlovarském kraji integrovaný 

projekt „Záchranný kruh“ [31, 32]. Jde o systém projektů a spolupráce záchranářských 

subjektů jak ze zahraničí, tak z Karlovarského kraje a města Karlovy Vary, dále např. České 

školní inspekce a vybraných škol. Z důvodu moţnosti čerpat prostředky EU byla pro tuto 

spolupráci zřízena Asociace „Záchranný kruh“ jako občanské sdruţení. Blíţe o tomto 

projektu v kapitole 7.4.6. 

 HZS Středočeského kraje je hlavním organizátorem akce „Čtyři dny se záchranáři“ v Lysé 

nad Labem. Hlavní důraz je kladen na informování široké veřejnosti o nutné prevenci na 

úseku poţární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. Pravidelným účastníkem je HZS 

Moravskoslezského kraje, který na této akci propaguje výchovně vzdělávací a preventivní 

program „Výchova dětí v oblasti poţární ochrany a ochrany obyvatelstva“ [29] 

(viz kapitola 7.4.5). 

 

7.3 Územní odbory HZS krajů 

 Realizace úkolů PVČ spočívá zejména v bezprostředním kontaktu příslušníků územních 

odborů HZS krajů s veřejností, a také s orgány veřejné správy, sloţkami IZS, občanskými 

sdruţeními, veřejně prospěšnými organizacemi a jinými organizacemi působícími na úseku 

poţární ochrany. 

 Příslušníci územních odborů HZS kraje pomáhají obcím při přípravě obyvatel, zajišťují 

exkurze na jednotlivých poţárních stanicích s ukázkami poţární techniky, včetně přednášek, 

besed, promítání instruktáţních filmů k příslušným tématům, na vyţádání se zúčastňují besed 

na téma PO a ochrana obyvatel na všech stupních škol. Podílí se na akcích pořádaných jinými 

orgány či subjekty a při pravidelném proškolování členů jednotek dobrovolných hasičů.

 Vzhledem ke svému funkčnímu zařazení přiblíţím úlohu územního odboru HZS kraje 

v oblasti přípravy obyvatelstva na příkladu Územního odboru Mladá Boleslav. 

 Tento územní odbor, resp. jednotlivé stanice HZS, jsou průběţně po celý rok cílem škol, 

předškolních a školských zařízení. Exkurze spojené s ukázkami techniky a výcviku 

vyhledávají především předškolní zařízení a základní školy s ţáky 1. stupně. Pro starší děti 

a studenty středních škol pak navíc připravujeme přednášky nebo besedy na dohodnuté téma 

k problematice ochrany člověka za mimořádných událostí. Většina škol má zájem 

o opakovanou spolupráci, coţ nám dává šanci sledovat zvyšování úrovně znalostí ţáků 

a studentů. Vzhledem k počtu školských zařízení ve správním obvodu územního odboru jsou 

moţnosti takového soustavného působení značně omezené. Z tohoto důvodu jsme uvítali 

rozšíření výchovně vzdělávacího a preventivního programu „Výchova dětí v oblasti poţární 

ochrany a ochrany obyvatelstva“ [29] (Hasík) do 5 škol ve správním obvodu obce 

s rozšířenou působností Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, kde jako instruktoři působí 

3 členové jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. 

 Dětem a mládeţi se věnujeme i v mimoškolní době. Hojně navštěvovaná je např. akce 

pořádaná nákupním centrem Olympia Mladá Boleslav nazvaná „S Hypernovou do školy!“, 

zaměřená především na ţáky základních škol. 

 Jedním z úkolů, na kterém se rovněţ podílí příslušníci územních odborů HZS krajů, je 

příprava starostů obcí, minimálně jedenkrát za volební období. V roce 2007 jsme organizovali 

čtyři turnusy přípravy starostů v oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení. [33] 
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Tabulka 1 - Vyhodnocení účasti starostů obcí Územního odboru Mladá Boleslav na přípravě v oblasti 

krizového řízení a ochrany obyvatelstva 

 

ORP 

 

Počet obcí 

(bez ORP) 

 

Termín 

přípravy 

Počet zúčastněných osob Počet 

zastoupených 

obcí 

 

S 

 

MS 

 

Ostatní 

Celkem 

osob 

Mladá 

Boleslav 

97   6. 2. 2007 60 9 2 71 69 

Mnichovo 

Hradiště 

21 15. 2. 2007 18 4  22 20 

Brandýs n/L 

– Stará 

Boleslav 

57 20. 2. 2007 29 9 1 39 38 

 

Legenda:  

S – starosta, MS – místostarosta; 

počty obcí jsou uvedeny bez obce s rozšířenou působnosti – samostatná příprava; k uvedeným řádným 

termínům byl organizován 6. 3. 2007 ještě termín náhradní 

 

 Díky dostupnosti, časové variabilitě začátku přípravy (především pro neuvolněné starosty) 

a kladného přístupu představitelů obcí jsme u našeho územního odboru zaznamenali vysokou 

účast. V případě správního obvodu obce s rozšířenou působností Mnichovo Hradiště byla 

účast téměř stoprocentní, navíc se přípravy zúčastnili i představitelé města Mnichovo 

Hradiště, kromě tajemnice bezpečnostní rady obce se zúčastnili starosta a místostarosta obce 

(města), a to i přes to, ţe měli cestou MV-GŘ HZS ČR organizovanou samostatnou přípravu 

speciálně pro obce s rozšířenou působností. 

 Starostové kladně hodnotili organizování přípravy přímo na území správního obvodu ORP 

a v mimopracovní době, zaměření přípravy na konkrétní problémy daného území, dále pak 

přizvání kolegů z oddělení prevence (oblast kontrol obcí, obecně závazné vyhlášky v oblasti 

PO) a oddělení IZS (vybavení jednotek SDH obcí, moţnosti dotací, rušení jednotek, smluvní 

zajišťování poţární ochrany – způsob uzavírání smluv aj.) 

 S přípravou starostů pokračujeme průběţně po celé jejich volební období. Ve spolupráci 

s jednotlivými ORP kaţdoročně proškolíme zhruba polovinu starostů. 

 Na základě ţádosti orgánů veřejné správy a dalších subjektů lektorsky zabezpečujeme 

přípravu stráţníků městské policie (Magistrát města Mladá Boleslav), ředitelů mateřských 

a základních škol (ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav), pedagogických pracovníků 

a úředníků (Univerzita Palackého v Olomouci, Filosofická fakulta – Institut celoţivotního 

vzdělávání), členů povodňových komisí a krizových štábů obcí (ORP Mladá Boleslav), atd. 

 Vzhledem k tomu, ţe do odborné přípravy členů jednotek poţární ochrany (JPO) byla 

zařazena problematika ochrany obyvatelstva, zabezpečují příslušníci pracoviště ochrany 

obyvatelstva a krizového a havarijního plánování Územního odboru Mladá Boleslav také 

přípravu dobrovolných hasičů. Během dvou zaměstnání jsme proškolili 90 velitelů jednotek 

SDH obcí kategorie JPO III. Dvoudenního kurzu s praktickým výcvikem se zúčastnilo 

92 členů jednotek SDH obcí kategorie JPO V. Cílem je zvýšit jejich odbornou úroveň 

a zajistit připravené a organizované skupiny osob k plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Proškolené členy jednotek SDH mohou obce vyuţít pro přípravu obyvatel jako lektory. 
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 Územní odbor Mladá Boleslav se spolu s Územním odborem Nymburk organizačně 

a personálně podílí na akci „Čtyři dny se záchranáři“, která se jiţ několik let koná v září na 

výstavišti v Lysé nad Labem. Příslušníci územních odborů zajišťují poradenskou sluţbu 

v oblasti  poţární prevence a ochrany obyvatelstva, prezentují   činnost HZS v rámci sloţek 

IZS a organizují krajskou soutěţ ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel. 

 

7.4 Občanská sdruţení, veřejně prospěšné organizace a organizace působící na 

úseku poţární ochrany 

 Při provádění PVČ mají své místo také občanská sdruţení, veřejně prospěšné organizace 

a organizace působící na úseku poţární ochrany [11, 18]. Spolupracují s HZS jednotlivých 

organizačních stupňů nebo působí samostatně. 

 

7.4.1 Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

 Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska [34] jiţ několik let vyhlašuje soutěţ „Poţární 

ochrana očima dětí“. Soutěţe se mohou zúčastnit děti, ţáci a mládeţ do 18 let, v rámci školní 

i mimoškolní činnosti. Je organizována pro školská zařízení od mateřských po střední školy 

a pro mimoškolská zařízení, a to v literární a výtvarné oblasti. Kaţdá oblast je rozdělená do 

několika věkových kategorií. 

 

7.4.2 Moravská hasičská jednota 

 Občanské sdruţení Moravská hasičská jednota vznikla v roce 1992. Mimo se zabývá PVČ 

při působení na občany při ochraně ţivota, zdraví a majetku v případě poţárů. Také pracuje 

s mládeţí, připravuje mladé hasiče, převáţně dorost a ţáky, pro práci v JPO a pro 

dobrovolnou práci v hasičských sborech získává další občany a mládeţ. Organizuje soutěţe 

mladých hasičů a pořádá výcvikové tábory pro mladé hasiče. 

 

7.4.3 Česká hasičská jednota 

 Česká hasičská jednota (ČHJ) je dobrovolným občanským sdruţením, působícím na úseku 

poţární ochrany. Obnovená ČHJ zahájila činnost v roce 1990. Občanské sdruţení působí na 

občany především v oblasti ochrany majetku, ţivota a zdraví před poţáry. 

 

7.4.4 Česká asociace hasičských důstojníků 

 Ve spolupráci s MV - GŘ HZS ČR vydala ČAHD v rámci PVČ publikaci "Doma 

bezpečně". Je určená pro širokou veřejnost, vlastníky a správce bytového fondu. Cílem této 

publikace je srozumitelně a stručně upozornit na moţná rizika a nebezpečí spojená s bydlením 

a předloţit občanům základní zásady a podmínky poţární bezpečnosti. 

 

7.4.5 Občanské sdruţení Citadela 

 Výchovně vzdělávací a preventivní program „Výchova dětí v oblasti poţární ochrany 

a ochrany obyvatelstva“, obecně známý jako program „Hasík“ je jedním z nejkomplexnějších 

programů vzdělávání v této oblasti. Autoři programu jsou Bohdan a Štěpán Mikulkovi, 

příslušníci HZS ČR. „Hasík“ vznikl za podpory ČAHD v roce 1996. Dva roky probíhalo 

zkušební ověřování na několika školách a tvorba metodiky práce s dětmi. V roce 1998 vznikla 

úvodní ze tří publikací s názvem "Výchova dětí v oblasti poţární ochrany".  Vzdělávací 

program získal akreditaci MŠMT. [29, 35 - 37,] 
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 Od roku 2001 je hlavním nositelem programu nezisková organizace Citadela o. s. Bruntál. 

V roce 2007 vydalo sdruţení ve spolupráci s HZS Moravskoslezského kraje novou publikaci 

„Výchova dětí v oblasti poţární ochrany a ochrany obyvatelstva“, která reaguje na změnu 

metodiky výcviku instruktorů rozšířením tématiky o oblast ochrany obyvatelstva. 

 Dobrovolníci odborně vyškolení pro práci „instruktorů“, jsou převáţně z řad příslušníků 

HZS kraje a jednotek SDH obcí, ale také posluchačů vysokých škol, a absolvováním výcviku 

jsou připraveni pro práci na školách. Výcvik je realizován formou třídenního intenzivního 

metodického kursu a následně formou dvoudenního semináře, který poslouţí pro výměnu 

nově získaných zkušeností apod. Cílem je naučit budoucí instruktory hovořit s dětmi 

o věcech, které je zajímají a zároveň jim při tom předat informace týkající se poţární ochrany 

a ochrany obyvatelstva. Podstatou preventivního programu je vzájemná důvěra, kamarádská 

atmosféra, neustálá komunikace mezi instruktory a dětmi a aktivní zapojení dětí do výuky. 

Velký důraz se klade na maximální vyuţití pomůcek a propagačních materiálů. Zmíněné 

materiály, které si děti přinesou domů, slouţí zároveň jako zdroj informací pro rodiče, kteří se 

tak nepřímo vzdělávají v uvedené oblasti. 

 Přestoţe má výchovně vzdělávací a preventivní program „Výchova dětí v oblasti poţární 

ochrany a ochrany obyvatelstva“ největší pokrytí na Moravě, pomalu se stává součástí 

vzdělávání dětí v celé republice. Na území ORP Brandýs nad Labem, který spadá pod Územní 

odbor Mladá Boleslav, je v tomto programu zapojeno 5 základních škol. 

 Citadela míří se svým „Hasíkem“ i do zahraničí, zejména na Slovensko (HaZZ Bratislava 

a s HaZZ Trnava poţádaly Citadelu o spolupráci, která by měla začít ještě v letošním roce). 

 

7.4.6 Asociace „Záchranný kruh“ 

 Asociace "Záchranný kruh" o. s. [31], byla zaloţena na podporu záchranářských subjektů, 

zejména v oblasti informovanosti, komunikace, prevence a přípravy obyvatelstva, především 

pak dětí a mládeţe, jejich pedagogů a rodičů, na běţná rizika, na rizika mimořádných událostí 

a krizových situací. Působí v Karlovarském kraji a realizací konkrétních projektů rozšiřuje 

spolupráci mezi subjekty při ochraně obyvatelstva. Cílem projektu je nejen zvýšení úrovně 

vzdělanosti a připravenosti obyvatelstva, ale také zefektivnění postupů sloţek IZS 

v Karlovarském kraji a vytvoření technických podmínek pro vzdělávání a přípravu 

dobrovolných i profesionálních záchranářských subjektů vybudováním multifunkčního 

záchranářského centra (součástí by měla být i dětská vesnička bezpečí). 

 Asociace provozuje interaktivní webové stránky, které jednoduchou a zábavnou formou 

předkládají informace, návody a metodiky slouţící pro přípravu k sebeochraně a vzájemné 

pomoci. Internetový bezpečnostní portál [32] plní významnou úlohu především v oblasti PVČ 

ve vztahu k dětem a mládeţi a jejich pedagogům. Od roku 2008 je jeho výraznou součástí 

interaktivní multimediální příručka první pomoci. Ve spolupráci s MV - GŘ HZS ČR 

a dalšími odborníky byla v letošním roce zahájena tvorba dalších interaktivních 

multimediálních výukových programů, které jsou financovány z prostředků EU. Jejich 

obsahem budou mimořádné události i běţná rizika běţného ţivota a jsou určené zejména pro 

školy. 

 

7.4.7 Sdruţení poţárního a bezpečnostního inţenýrství 

 Hlavním posláním SPBI [37] je napomáhat vzdělanosti příslušníků a pracovníků 

záchranných sluţeb. Sídlí na Vysoké škole báňské  - Technické universitě v Ostravě, resp. při 

její Fakultě bezpečnostního inţenýrství. Spolupracuje s mnoha univerzitami nejen v ČR, ale 
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i v zahraniční. Sdruţení vydává časopis SPEKTRUM. Jednotlivé příspěvky jsou zaměřeny do 

oblasti prevence (zejména poţární), represe (zejména poţární), ochrana obyvatel, BOZP, 

bezpečnostní plánování, krizový management a nebezpečné látky. Vydává téţ odborné 

publikace a organizuje konference a workshopy pro jednotlivé oblasti bezpečnostního 

inţenýrství. 

 

7.4.8 Sdruţení dobrovolných zdravotnických záchranářů Česká Kamenice 

 Sdruţení dobrovolných zdravotnických záchranářů Česká Kamenice bylo zaloţeno v roce 

2001. Působí jako jedna z menších dobrovolných záchranářských organizací v rámci IZS. 

Neodmyslitelnou součástí činnosti sdruţení je program práce s dětmi a mládeţí zaměřený na 

věkovou skupinu 8–17 let. Organizace pořádá pro základní školy projekt „Branný den“. Děti 

se učí poznávat různá kaţdodenní nebezpečí a určovat postupy k jejich eliminaci. Součástí 

projektu je mimo jiné i blok ochrany obyvatel za mimořádných situací, zásady poskytování 

laické první pomoci či volání na tísňové linky. 

 

7.4.9 Svaz civilní ochrany ČR 

 Svaz civilní ochrany ČR je dobrovolným, politicky nezávislým celostátním sdruţením 

občanů, s výrazně humanitárním posláním. Velkou pozornost věnuje práci s dětmi a mládeţí, 

zejména formou projektu „Mladý záchranář“. Pro mládeţ také realizuje soutěţe s názvem 

„Dokaţ, ţe umíš“, jejichţ cílem je osvojování si znalostí a dovedností pro sebeochranu 

a poskytování pomoci druhým v případech nouze. Do soutěţí prováděných v terénu jsou 

zařazovány praktické i teoretické otázky ze znalostí ochrany ţivotního prostředí, ze zdravotní 

přípravy, pouţívání ochranných prostředků, hašení malých poţárů. Soutěţe jsou vhodným 

doplňkem výuky tématiky ochrany člověka za mimořádných událostí. Členové svazu se po 

absolvování odborné přípravy se podílejí na přípravě občanů k sebeochraně a vzájemné 

pomoci. 

 

7.4.10 Centrum pro bezpečný stát 

 Před dvěma lety vznikla Iniciativa ochrana obyvatel – projekt pro bezpečný stát [38] 

zaměřená na komunikaci s obyvateli v době ohroţení a na rozvoj preventivního vzdělávání 

obyvatelstva. Vznik podpořili přední politici a odborníci, mimo jiné také generální ředitel 

HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán. Odborným partnerem je Institut ochrany obyvatelstva 

Lázně Bohdaneč. Centrum připravilo několik projektů. Důleţitou součástí projektu ochrana 

obyvatel je preventivní vzdělávání. V rámci projektu byla postupně pojištěncům Všeobecné 

zdravotní pojišťovny a do škol distribuována plastová karta (viz obr. 4) s informací 

o telefonních číslech tísňového volání a informací o webových stránkách, kde se dozví další 

informace jak se chovat a postupovat v případech ohroţení. Celkem jich bylo vydáno sedm 

milionů kusů. Centrum také připravilo kapesního průvodce „Co dělat“. Tato kniha byla spolu 

krátkými informačními klipy na DVD distribuována do škol jako učební pomůcka. 

http://www.ochranaobyvatel.cz/IMG/FOTO/CO_kartaV.jpg
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Obrázek 4 - karta vydaná Centrem pro bezpečný stát 
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8 PRAKTICKÁ ČÁST 
 Podklady pro tuto část práce jsem čerpala ze své praxe při přípravě představitelů veřejné 

správy, členů jednotek SDH obcí, pedagogických pracovníků a dalších cílových skupin. Pro 

zajištění podkladů k zhodnocení situace v oblasti přípravy obyvatelstva jsem provedla 

následující šetření. 

 

8.1 Dotazníkový průzkum 

 Počátkem roku 2009 jsem byla tajemnicí bezpečnostní rady města Brandýs nad Labem – 

Stará Boleslav poţádána o pomoc při školení ředitelů mateřských a základních škol ve 

správním obvodu ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Zároveň jsem v tomto období 

působila jako lektor pro Institut celoţivotního vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity 

Palackého v Olomouci pro posluchače kombinovaného studia oboru Školský management, 

předmět Krizový management. Jelikoţ obě skupiny tvořili zástupci vzdělávacích institucí od 

mateřských aţ po střední školy, vyuţila jsem této příleţitosti a poţádala je o spolupráci. 

 Připravila jsem jednoduchý dotazník pro získání přehledu o současné situaci v oblasti 

výchovy k sebeochraně na školách. Snaţila jsem se získat co nejvíce informací o tom, jak je 

výuka tématiky „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ prováděna, na druhou stranu 

jsem nechtěla dotazované zahltit neúměrným mnoţstvím otázek. 

 Zdrojem jsou odpovědi formou anonymních dotazníků získaných od řídících pracovníků 

škol. Respondenti mohli uvádět zároveň několik moţností. 

 Na školení ředitelů mateřských a základních škol ve správním obvodu ORP Brandýs nad 

Labem – Stará Boleslav bylo pozváno 52 subjektů, zúčastnilo se 28 zástupců škol. Na 

přednáškách pro posluchače Institutu celoţivotního vzdělávání bylo přítomno 36 ze školských 

zařízení z Libereckého kraje a části Středočeského kraje. 

 Nejedná se o příliš průkazný vzorek, ale přesto lze z průzkumu vyvodit následující závěry. 

 Problematika „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ je do výuky zařazována pouze 

okrajově. 59 % dotazovaných uvedlo, ţe je výuka rozpuštěna do několika vyučovacích 

předmětů. Zjištěné výsledky korespondují s výsledky průzkumu [22] u budoucích učitelů 

(viz kapitola 5.5), kdy 37 % dotázaných uvedlo, ţe bylo seznámeno s danou problematikou 

v průběhu školní docházky. 

 Překvapením byl samostatný předmět pro výuku této problematiky, coţ jsem zjistila ve 

4 % dotazovaných škol.  Jednalo se o základní školy u dětských domovů a ústavů pro 

mentálně postiţené. Vzhledem k anonymitě dotazníku se nepodařilo zjistit bliţší údaje. 

Přednášky, besedy a ukázky představují celkově 20 % objemu vzdělávání v oblasti ochrany 

obyvatelstva. 17 % respondentů jako formu přípravy v této oblasti uvedlo nácviky evakuace. 

 Této problematice není věnována odpovídající pozornost, rozsah a způsob výuky závisí na 

aktivitě vyučujícího a přístupu vedení školy. Na 50 % oslovených školských zařízení probíhá 

výuka v rozsahu menším neţ stanovených 6 hodin ročně. Pouze 17 % dodrţuje stanovený 

rozsah. Pozitivní zjištění je, ţe 33 % věnuje vzdělávání v uvedené problematice více 

vyučovací doby. 

 Materiály vydané MV- GŘ HZS ČR vyuţívá při výuce 75 % školských zařízení. Jiné 

zdroje informací (internet, filmy, příručky vydané jinými subjekty) uvádí 47 % školských 

zařízení. Nejvíce školská zařízení spolupracují s HZS krajů (41 %), Policií ČR (18 %) 

a zdravotnickými záchrannými sluţbami jednotlivých krajů (9 %). S ţádnou sloţkou IZS 

nespolupracuje 16 % dotázaných. Ostatní uvádějí spolupráci s organizacemi Českého 

červeného kříţe, Armádou ČR, městskou policií nebo některými občanskými sdruţeními. 
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Největší objem spolupráce představují praktické ukázky činnosti (39 %), oblíbenou formou 

jsou exkurze (20 %), které jsou u starších ţáků a studentů kombinované s přednáškami 

(30 %). 

 Získané znalosti jsou ověřovány především formou praktických cvičení, převáţně v rámci 

školy v přírodě. Způsob praktického ověření znalostí aplikuje 43 % dotázaných. Zkoušení 

v jednotlivých předmětech a forma písemného přezkoušení zhruba odpovídá objemu výuky 

v různých vyučovacích předmětech. 

 Příprava a ověřování znalostí pedagogického sboru je omezena pouze na školení PO 

a BOZP. Tento způsob uvádí 55 % dotazovaných. 

 Podrobné vyhodnocení údajů a grafické zobrazení výsledných zjištění získaných 

dotazníkovým průzkumem uvádím v přílohách č. 4 a 5. 

 

8.2 Průzkum úrovně vědomostí jednotlivých cílových skupin obyvatelstva 

 Také jsem se pokusila zjistit úroveň znalostí obyvatelstva v oblasti ochrany obyvatelstva. 

Vyzvala jsem ke spolupráci školy, které s Územním odborem Mladá Boleslav spolupracují jiţ 

delší dobu, zejména při přípravě ţáků a studentů (3. ZŠMladá Boleslav, SPŠ Mladá Boleslav). 

Dále jsem poţádala o pomoc osoby z okruhu známých nejen svých, ale i svých kolegů, 

s důrazem na výběr respondentů, kteří nejsou profesně zainteresováni v oblastech příbuzných 

zkoumané tématice. 

 Formulaci otázek jsem volila tak, aby bylo moţné poloţit stejné otázky všem cílovým 

skupinám. 

Děti 6 – 10 let – 1. stupeň ZŠ, 43 respondentů 

Tato cílová skupina neodpovídala na otázku č. 5 „Kde se dozvím o tom, jaká hrozí nebezpečí 

v naší obci, městě?“.  U otázky č. 3 „Jak se chránit při úniku nebezpečných látek?“ jsem 

očekávala nedostatečné znalosti vzhledem k rozsahu učiva 1. stupně ZŠ.  Překvapil mě počet 

správných odpovědí. Velmi kladně hodnotím znalosti čísel tísňového volání (otázka č. 4). 

 

Děti 11 – 15 let – 2. stupeň ZŠ, 48 respondentů 

 Tato skupina potvrdila předpoklad zafixování a rozšíření vědomostí díky opakování 

informací získaných na 1. stupni základní školy. 

 

Středoškolská mládež, 39 respondentů 

 Znalost dané problematiky u studentů středních škol je ještě na relativně dobré úrovni. 

Vzhledem k tomu, ţe byli osloveni studenti I. ročníku střední školy, projevila se u této cílové 

skupiny diferenciace v přístupu jednotlivých základních škol k výuce tématiky „Ochrana 

člověka za mimořádných událostí“. 

 

Dospělá populace, 25 respondentů ve věku od 25 do 48 let různých profesí a vzdělání 

 Bohuţel u této cílové skupiny je i přes velké věkové rozpětí patrný značný útlum 

vědomostí problematiky ochrany obyvatelstva. 

 

Senioři, 23 respondentů ve věku 60 – 82 let 

 Anketa u této věkové skupiny byla velice zajímavá. Vzhledem k věku respondentů jsem 

byla překvapená jejich, byť částečnými, znalostmi. Na druhou stranu jsem tyto výsledky 

očekávala, neboť se jedná o občany, kteří prošli výukou branné výchovy ve školách 

a přípravou v oblasti civilní ochrany u zaměstnavatelů. Dotazovaní muţi navíc absolvovali 
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základní vojenskou sluţbu. Převaha částečných odpovědí je dána tím, ţe jejich vědomosti 

pocházejí z období před rokem 1989 a jsou stále spojeny převáţně s ochranou před zbraněmi 

hromadného ničení. 

 Vyhodnocení správných odpovědí na poloţené otázky ukázalo, ţe rozhodnutí o zařazení 

problematiky ochrany obyvatelstva do výukových programů základních a středních škol je 

opodstatněné. Nejvíce správných odpovědí jsem zaznamenala u studentů středních škol 

(kromě otázky č. 2), následovali je ţáci 2. stupně ZŠ, třetí nejpočetněji správně odpovídající 

skupinou byli ţáci 1. stupně ZŠ. Toto rozloţení odpovídá postupnému rozšiřování 

a upevňování vědomostí. Správné odpovědi u skupiny dospělých obyvatel v produktivním 

věku a seniorů byly přibliţně na stejné úrovni. Jak jsem však uvedla dříve, celkově lepší 

znalosti prokázala skupina seniorů. 

 

 

Graf 1 - Vyhodnocení odpovědi č. 1 

 

 Vzhledem k počtu respondentů je tento průzkum pouze orientační, předpokládám, ţe 

odpovídá úrovni znalostí jednotlivých cílových skupin obyvatel ČR v oblasti ochrany 

obyvatelstva. Lze z něho vyvodit následující závěry: 

- zařazení problematiky „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ do 

vzdělávacích programů základních a středních škol je správné; je však nezbytné 

poloţit větší důraz na kvalitu výuky; 

- kladem je znalost čísel tísňového volání u všech cílových skupin. 

- u dospělé populace úroveň znalostí prudce klesá, pro tuto cílovou skupinu není 

v současné době moţné systematicky působit a nelze její znalosti prověřovat; 

-  znalosti seniorů jsou na relativně dobré úrovni, neodpovídají však jiţ současným 

poţadavkům; je potřebné tyto jejich znalosti podchytit a vhodným způsobem je 

přizpůsobit novodobým poznatkům ochrany obyvatelstva. 
 



39 

 

 

Graf 2 - Vyhodnocení otázky č. 4 

 

 Vyhodnocení vědomostní ankety včetně grafického znázornění uvádím v příloze č. 6. 
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9 ZHODNOCENÍ STAVU VÝCHOVY OBYVATELSTVA 

K SEBEOCHRANĚ 
 Současný stav PVČ a výchovy obyvatelstva k sebeochraně hodnotím na základě konzultací 

s příslušníky HZS ČR, s představiteli veřejné správy, s členy občanských sdruţení působících 

na úseku PO a pedagogickými pracovníky. Dalšími zdroji informací pak byly výsledky 

dotazníkového průzkumu o způsobu a formách výuky dané problematiky na školách, 

průzkum úrovně vědomostí obyvatelstva v oblasti ochrany obyvatelstva a v neposlední řadě 

také vlastní zkušenosti získané lektorskou činností. 

 Obsahové zaměření a formy PVČ na úsecích poţární ochrany  a ochrany obyvatelstva 

stanovuje MV- GŘ HZS ČR na základě současných legislativních norem a vychází přitom 

z potřeby dosaţení určitého stupně znalostí a dovedností obyvatelstva k jeho chování při 

vzniku mimořádných událostí. Jednotlivé organizační stupně HZS ČR pak toto zaměření 

rozpracovávají a naplňují v rámci svých kompetencí a v místních podmínkách.  

 Z mého pohledu největší zodpovědnost leţí na příslušnících územních odborů, neboť jsou 

to právě oni, kteří bezprostředně vstupují do kontaktu s jednotlivými cílovými skupinami, 

vykonávají lektorskou činnost, organizačně a personálně zajišťují různé preventivní 

a propagační akce. 

 Většina projektů a aktivit, které uvádím ve své práci, je zaměřena na děti a mládeţ. 

S těmito cílovými skupinami se nejlépe pracuje, dobře přijímají informace a co je pro 

hodnocení účinnosti preventivního působení nejdůleţitější, je zde moţnost ověření znalostí. 

Příprava dětí a mládeţe je dosud nejvíce propracovanou a nejsystematičtější oblastí PVČ 

z pohledu HZS ČR. 

 Výuka problematiky „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ ve školách je 

v současnosti určitým způsobem zahrnuta v tzv. rámcových vzdělávacích programech [5 -7] 

pro jednotlivé stupně škol. Jak však vyplynulo z mého šetření, není této problematice 

věnována dostatečná pozornost a záleţí na individuálním přístupu učitelů a vedení 

konkrétního školského zařízení. Také úroveň vědomostí ţáků a studentů o zásadách 

sebeochrany se velice liší. Při tomto průzkumu se potvrdilo, ţe systematická příprava je 

důleţitá pro zafixování znalostí. Z informací získaných od kolegů z jiných HZS krajů 

a instruktorů programu „Hasík“ vyplývá, ţe ţáci, kteří absolvovali kurz „Výchova dětí 

v oblasti poţární ochrany a ochrany obyvatelstva“, [29] mají podstatně lepší teoretické, ale 

i praktické znalosti. 

 Znalost zásad chování za mimořádných událostí je u budoucích učitelů minimální, coţ je 

alarmující, neboť tito studenti uţ měli projít přípravou na základních a středních školách. 

Bohuţel ani stávající pedagogové nemají dostatečné znalosti této problematiky. Částečně je 

tato situace řešena přípravou pedagogických pracovníků cestou HZS ČR nebo ve spolupráci 

s obecními úřady ORP či Národním institutem pro další vzdělávání. Naději na zlepšení 

úrovně připravenosti učitelů představuje spolupráce MV - GŘ HZS ČR s MŠMT 

a Univerzitou Karlovou v Praze na začlenění tématiky „Ochrana člověka za mimořádných 

událostí“ do studijních programů pedagogických fakult. 

 Návaznost dalšího působení na dospělou populaci a seniory je slabým místem PVČ. Není 

to způsobeno nezájmem o tyto skupiny ze strany HZS ČR. Příprava k sebeochraně osob 

v produktivním věku a seniorů závisí pouze na jejich ochotě přijímat informace k dané 

problematice. Bohuţel většina z nich stále ještě tyto informace cíleně odmítá. Odmítání ze 

strany jedinců navíc můţe bránit rozšíření preventivního působení na další občany. Jako jeden 

z kladně hodnocených projektů nenásilné kampaně zaměřené na dospělou populaci jsem 



41 

 

uvedla projekt „Bezpečné cestování“.  Po hlavním městě Praze se k tomuto projektu přidal 

také Středočeský kraj. Při prosazování projektu „Bezpečné cestování“ u Územního odboru 

Mladá Boleslav jsme zprvu narazili na nepochopení a odmítavý postoj dopravců. Díky 

vhodně zvolené komunikaci a argumentaci se nám podařilo nejen přesvědčit dopravní firmy 

k připojení se do informační kampaně, ale i získat dalšího přepravce pro uvedený projekt. 

Tento příklad ukazuje, ţe v přípravě obyvatelstva nemůţeme spoléhat na pochopení 

důleţitosti této problematiky jednotlivými představiteli veřejné správy, pedagogů či zástupců 

právnických osob. 

 U dospělé populace není zpětná vazba, coţ se pak negativně můţe projevit při vzniku 

mimořádné události. Nemoţnost ověření znalostí dospělých má dopad i na další zkvalitňování 

překládaných informací. 

 V přípravě odborné veřejnosti je situace výrazně lepší. Kromě legislativní podpory je to 

dáno i přístupem cílových skupin k přípravě v dané problematice. Znatelný posun 

zaznamenali příslušníci HZS ČR při přípravě představitelů obcí. Znalost dané problematiky se 

zlepšila, především u starostů působících ve funkci více volebních období. Také představitelé 

obcí, na jejichţ katastru jiţ došlo k nějaké mimořádné události nebo krizové situaci, mají 

k problematice ochrany obyvatelstva výrazně lepší vztah. 

 Na velmi dobré úrovni je ediční činnost. Odborné příručky, příručky pro obyvatele, pro 

představitele územní samosprávy, pro učitele, naučné filmy, propagační materiály. Řada 

učebních textů má schvalovací doloţku MŠMT. Učební pomůcky vydávané HZS ČR jsou 

distribuovány do škol bezplatně. Většina materiálů je také zveřejněna na internetových 

stránkách HZS ČR [23], případně na stránkách jednotlivých HZS krajů. 
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10 ZÁVĚR 
 Ochrana člověka za mimořádných událostí má v dnešní době vzrůstající význam. Přestoţe 

mají občané ČR právo na bezpečnost, coţ jim garantuje stát, a informace, je nezbytné, aby se 

naučili starat sami o sebe, tj. dokázali poskytnout pomoc sami sobě i druhým, a teprve 

v případě, ţe je situace nad jejich síly, pak pomoc státu. Náš právní řád občanům odpovědnost 

za vlastní bezpečnost a přípravu k sebeochraně neukládá. 

 Dovednosti a znalosti, které by kaţdý obyvatel měl v oblasti ochrany obyvatelstva znát, 

nejsou nové. Pouze respektují posun podle aktuálního vývoje společnosti a technický vývoj. 

Postupy pouţívané k sebeochraně a záchraně druhých osob v případě jednotlivých typů 

mimořádných událostí jsou relativně jednotné v celém světě. 

 Základním prvkem systému ochrany obyvatelstva musí být sebevzdělaný občan. A ten je 

výsledkem pouze soustavné přípravy člověka na chování za mimořádných událostí. Jak je 

patrné z přehledu legislativy (kapitola 4), informovanost obyvatelstva a preventivně výchovná 

činnost není pouze záleţitostí hasičů. V praxi je současný systém přípravy obyvatelstva 

zaloţen z velké části na příslušnících HZS ČR, kteří však nejsou odborníci na vzdělávání, 

především vzdělávání dospělých. 

 Výhodou současnosti je relativně snadný přístup k informacím. Bohuţel jsou lidé 

informacemi přehlceni, odmítají je, seznamují se s nimi povrchně, nevyhledávají je cíleně 

v domnění, ţe je nepotřebují. Je důleţité, aby informace o tom, jak se před mimořádnými 

událostmi chránit a jak při nich postupovat, byly předávány a připomínány všem bez rozdílu 

věku, a to v periodických intervalech. Tím bude zajištěno, ţe se potřebné preventivní 

informace podaří postupně dostat do podvědomí obyvatelstva. Při předávání preventivních 

informací si musíme uvědomit dvě velmi důleţité okolnosti. Jednou z nich je nutnost volby 

správné komunikační strategie, neboť správně vedená komunikace zvyšuje informovanost 

obyvatelstva o hrozícím nebezpečí na území a pomáhá tak k efektivní a racionální 

sebeochraně. Druhá, moţná ještě významnější, je, ţe předávaná informace nesmí mít 

zastrašující charakter. 

 Nejvnímavější k informacím jsou děti. Z tohoto důvodu je pro zařazení oblasti poţární 

a civilní ochrany do výuky nejvhodnější základní škola, protoţe její absolvování je v ČR pro 

všechny obyvatele povinné. Na základě získaných poznatků povaţuji za nutné podporovat 

rozšíření výchovně vzdělávacího a preventivního programu „Výchova dětí v oblasti poţární 

ochrany a ochrany obyvatelstva“ (Hasík) [29] do škol v celé republice, a to nejen ze strany 

HZS ČR, ale především MŠMT a ředitelů jednotlivých předškolních zařízení, škol 

a školských zařízení. Opakování znalostí z této oblasti a jejich rozšiřování je potom moţné na 

středních školách. Za prioritní je nutné povaţovat přípravu budoucích učitelů jiţ na 

pedagogických fakultách. 

 Také příslušníci HZS ČR, zabezpečující úkoly PVČ, musí být odborně připraveni. 

Zvyšování jejich odborné úrovně a připravenosti se pozitivně projeví při dalších činnostech na 

úseku PVČ a při utváření veřejného mínění o odborné úrovni příslušníků HZS ČR. Úspěšnost 

a ţádaný efekt PVČ vyţaduje téţ vytvoření dostatečného časového prostoru a potřebných 

organizačních, materiálních a technických podmínek. Oblast PVČ je prezentována jako velmi 

důleţitá součást činnosti HZS ČR, ale její personální, materiální a finanční zabezpečení 

uváděnému významu většinou neodpovídá. 

 Vzhledem k tomu, ţe v devadesátých letech došlo k přerušení výchovy celé populace, 

v oblasti ochrany obyvatelstva, je její znovuzavedení velice obtíţným a dlouhodobým 

úkolem. K tomu musíme vytvořit jednotný a kvalitní systém informovanosti a preventivně 
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výchovné činnost a zaměřit se na ochranu člověka v širším pojetí.  Důleţité je změnit postoj 

jednotlivců i odpovědných orgánů k dané problematice. 

 

 Přitom stačí jen málo – znát - vědět – být připraven – předvídat – neriskovat  - jedním 

slovem „prevence“. 
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ČHJ Česká hasičská jednota 

ČR Česká republika 

ČŠI Česká školní inspekce 

EU Evropská unie 

HaZZ hasičský a záchranný zbor (Slovenská republika) 

H.I.D. Help in Danger 

HZS hasičský záchranný sbor 

HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky 

IZS integrovaný záchranný systém 

SDH sbor dobrovolných hasičů 

JPO jednotka poţární ochrany 

MŠ mateřská škola 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 

MV – GŘ HZS ČR Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR 

ORP obec s rozšířenou působností 

PO poţární ochrana 

PaPFO právnické a podnikající fyzické osoby 

PVČ preventivně výchovná činnost 

SDH sbor dobrovolných hasičů 

SPBI Sdruţení poţárního a bezpečnostního inţenýrství 

SSHR Správa státních hmotných rezerv 

SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

ZŠ základní škola 
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Organizační schéma HZS ČR 
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poţární ochrany 
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poţární ochrany ve 

Frýdku-Místku 



 

 

Příloha č. 2  

Přehled publikací vydaných MV – GŘ HZS ČR 
 

Sebeochrana obyvatelstva ukrytím - metodická pomůcka pro orgány státní správy, územní 

samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby, odpovídá na nejčastější dotazy 

směřující k ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádných událostí. Pomůcka 

pojednává o vyuţití vhodných podzemních i nadzemních částí obytných domů, provozních, 

výrobních a dalších objektů k jejich úpravě pro improvizované úkryty. 2001 

 

Prostředky individuální ochrany – příručka pro orgány státní správy, územní samosprávy, 

právnické osoby, podnikající fyzické osoby a obyvatelstvo. 2003, ISBN 80-86640-11-6 

 

Metodická příručka pro stavbu mobilních protipovodňových stěn – zdroj informací o typech, 

moţnosti nasazení a účinnosti protipovodňových stěn a dalších eliminačních prvků, které 

mohou pomoci při povodni. Příručka je určena zejména pro povodňové komise a jednotky 

poţární ochrany. 2003, ISBN 80-86640-16-7 

 

Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele - tato příručka obsahuje některé obecné návody 

a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, kdyţ se ocitneme v situaci 

ohroţení ţivota a zdraví, majetku nebo ţivotního prostředí v důsledku vzniku mimořádné 

události. 2003 (3. opravené vydání). Příručka je vydána nejen v českém jazyce, ale téţ 

anglicky, německy a francouzsky. V těchto jazykových mutacích je ke staţení na stránkách 

HZS ČR. [21]  

 

Chování obyvatelstva v případě havárie s únikem nebezpečných chemických látek  - příručka 

pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby, podnikající fyzické osoby 

a obyvatelstvo. 2004 

 

Ochrana člověka za mimořádných událostí - příručka pro učitele základních a středních škol. 

Druhé vydání příručky obsahující návod k přípravě ţáků na dopad moţných následků 

ţivelních pohrom a dalších MU, způsobených lidskou činností. 2003, ISBN 80-86640-08-6  

 

Výchova dětí v oblasti požární ochrany - příručka pro učitele základních a speciálních škol. Je 

nosným pilířem výchovného programu Hasík. 2003, ISBN 80-86640-21-3 

 

Krizové řízení – 2004, ISBN 80-86640-30-2 

 

Požární ochrana – příručka pro podnikatele - vznikla zejména pro potřeby podnikatelů, ale 

můţe být přínosem široké veřejnosti v oblasti předcházení poţárům. Příručka nabízí 

teoretické informace a právní předpisy poţární ochrany, obsahuje také praktické rady 

a návody, jak zajistit poţární bezpečnost ve firmě. 2004, ISBN 80-86640-31-0 

 

Výchova prevence v oblasti požární ochrany – příručka pro učitele středních škol. Navazuje 

na publikaci Výchova dětí v oblasti poţární ochrany, její obsahové zaměření je přizpůsobeno 

mládeţi na úrovni středního školství. 2005, ISBN 80-86640-35-3 

 



 

 

Některé otázky ochrany společnosti – smyslem této publikace je zdůraznit souvislost mezi 

ochranou obyvatelstva jako uceleným komplexem opatření a IZS jako určitým praktickým 

nástrojem na alespoň částečné řešení její sloţité problematiky. Je určena především odborné 

veřejnosti (záchranářům) a pracovníkům veřejné správy, kteří přicházejí s touto 

problematikou do styku. 2005, ISBN 80-86640-43-4 

 

Humanitární pomoc v České republice - tato příručka volně navazuje na sborník s názvem 

Humanitární pomoc v ČR, vydaný v roce 1998, s přehledem vybraných organizací a institucí 

nabízejících humanitární pomoc obyvatelstvu za MU. Jde o pokračování snahy rozšířit 

získané poznatky a zkušenosti mezi organizace a instituce, které humanitární pomoc 

postiţenému obyvatelstvu poskytují. 2006 

 

Řešení mimořádných událostí a krizových situací  - příručka pro starosty obcí a referenty 

prevence Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Poskytuje základní informace 

o povinnostech obcí při řešení MU a KS. 2006, ISBN 80-86640-64-7 

 

Nebezpečné chemické látky a ochrana proti nim -  publikace vyuţitelná příslušníky HZS ČR 

při zásazích na místech průmyslových nehod, pro potřebu zařízení CO, podniků chemického 

a farmaceutického průmyslu, vzdělávacích zařízení HZS ČR, státních i soukromých škol. 

2006, ISBN 80-86640-63-9 

 

Vzdělávání v ochraně obyvatelstva v Evropě – publikace poskytuje základní informace 

o přístupu ke vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva na celostátní úrovni ve 14 vybraných 

evropských státech. Je určena především pracovníkům ochrany obyvatelstva, pracovníkům 

veřejné správy, kteří se touto problematikou zabývají a odborníkům v podnikatelské sféře. 

Také je vyuţitelná pro studenty vysokých škol příslušného zaměření a v neposlední řadě pro 

odbornou a poučenou veřejnost. 2006, ISBN 80-86640-67-1 

   

Metodická příručka pro řešení ledových povodní – určena pro všechny, kteří se podílejí na 

přípravě a zdolávání ledových povodní. 2007, ISBN 80-86640-69-8 

 

Bojové otravné látky, biologická agens a prostředky individuální ochrany – určena 

pracovníkům státní správy, územní samosprávy a především odborné veřejnosti. Také je 

vyuţitelná pro vysoké školy jako studijní fond. 2007, ISBN 978-80-86640-99-0 

 

Učební texty kurzů teoretické přípravy personálu zařízení civilní ochrany – soubor 

10 tematicky zaměřených publikací pro osvětlení základních pojmů, právních předpisů 

a konkrétních úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva pro školitele a zřizovatele zařízení CO. 

2007 

 

Technické prostředky požární ochrany – přehled technických prostředků PO, určený hasičům, 

studentům středních a vysokých škol v oboru poţární ochrana, a také zpracovatelům poţárně 

bezpečnostních řešení, projektantům, osobám odborně způsobilým, členům preventivních 

poţárních hlídek a poţárních hlídek. 2007, ISBN 978-80-86640-86-0 

 



 

 

Civilní nouzové plánování v některých evropských zemích, USA a Kanadě – publikace určená 

profesionálním pracovníkům, zabývajícím se problematikou CNP a ochranou obyvatelstva, 

pracovníkům veřejné správy a dalším odborníkům. Uplatní se také při výuce na VŠ a v rámci 

všeobecné informovanosti odborné veřejnosti. 2007, ISBN 978-80-86640-89-1 

 

Štěstí přeje připraveným - seriál krátkých filmů natočili odborníci z Institutu ochrany 

obyvatelstva Lázně Bohdaneč ve spolupráci s Generálním ředitelstvím HZS ČR. Devatenáct 

dvouminutových snímků slouţí jako návod, jak se zachovat při nebezpečných situacích. 

Jednotlivé videoklipy je moţné bezplatně pouţívat k vlastnímu sebevzdělávání nebo jich 

vyuţít k výuce mládeţe ve školách a školských zařízeních. 2008 

 

Prostředky pro ochranu dýchacích cest – cílem publikace je seznámení s jednotlivými druhy 

ochrany dýchacích cest včetně prostředků vyvinutých pro potřeby CO a přehledu norem 

zabývajících se ochranou dýchacích cest. 2008, ISBN 978-80-86640-95-2 

 

Víš, odkud voláš o pomoc na tísňovou linku 112? - příručka názorným a atraktivním 

způsobem seznamuje čtenáře s moţnostmi, jak se na nejrůznějších místech rychle zorientovat 

a při tísňovém volání co nejpřesněji určit místo mimořádné události. Slouţí také pro přípravu 

operátorů linek tísňového volání základních sloţek IZS. 2008, ISBN 978-80-86640-98-3 

 

 

 

  

 



 

Příloha č. 3 

Přehled vysokých škol se vzdělávacími programy v oblasti bezpečnosti 

Vysoká škola báňská - 

Technická univerzita 

Ostrava 

Fakulta 

bezpečnostního 

inženýrství 

  Fire Protection and Industrial Safety (doktorský, kombinovaná)  

  Fire Protection and Industrial Safety (doktorský, prezenční)  

  Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (navazující magisterský, kombinovaná)  

  Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (magisterský, prezenční)  

  Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (magisterský, kombinovaná)  

  Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (bakalářský, prezenční)  

  Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (bakalářský, kombinovaná)  

  Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (navazující magisterský, prezenční)  

  Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (navazující magisterský, kombinovaná)  

  Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (doktorský, prezenční)  

  Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (doktorský, kombinovaná)  

  Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (navazující magisterský, prezenční)  

Web: www.vsb.cz 

Adresa: Lumírova 13 

700 30 Ostrava - Výškovice 

 

Vysoké učení technické v 

Brně 
Fakulta chemická   Obor Krizové řízení a ochrana obyvatelstva 

Web: www.fch.vutbr.cz 

Adresa: Purkyňova 118 

612 00 Brno 

Slezká Univerzita v Opavě 
Matematický ústav v 

Opavě 
  Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací 

Matematický ústav v Opavě 

Slezská univerzita v Opavě 

Na Rybníčku 1 

746 01 Opava 

Česká republika 

 

 



 

Jihočeská univerzita v 

Českých Budějovicích 

Zdravotně sociální 

fakulta 

  Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE, Aplikovaná radiobiologie a toxikologie, 

  Krizová radiobiologie a toxikologie, Ochrana obyvatelstva–Civilní nouzová  připravenost 

Web: www.zsf.jcu.cz 

Adresa: Jirovcova 24/1347 

Policejní akademie ČR 

Fakulta 

bezpečnostního 

managementu 

  Veřejná správa 

Web: www.polac.cz 

Adresa: Lhotecká 559/7, P.O.BOX 54 

143 01 Praha 4 

Univerzita obrany 
Fakulta ekonomiky 

a managementu 
  Katedra ochrany obyvatelstva (K106) 

 

Web: fem.unob.cz 

Adresa: Kounicova 44 

612 00 Brno 

Soukromá vysoká škola 

ekonomických studií 
    Bezpečnostní management 

Web: www.svses.cz 

Adresa: Lindnerova 575/1 

180 00 Praha 8 - Libeň 

 

 

Pozn. ve školním roce 2009/2010 není obor v nabídce 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vysoká škola evropských 

a regionálních studií  
  

  Bezpečnostně právní činnost (kód 68-42-R), studijní obor Bezpečnostně právní činnost 

  ve veřejné správě 

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. 

Žižkova 4/6 

České Budějovice 370 01 

tel.: 386 116 811 

Univerzita Palackého v 

Olomouci 

Fakulta tělesné 

kultury 
  B 7401 - Tělesná výchova a sport - obor ochrana obyvatelstva 

Web: www.upol.cz/fakulty/ftk 

Adresa: Tř. Míru 115 

771 11 Olomouc 

České vysoké učení 

technické v Praze  
Fakulta stavební   Bezpečnostní a rizikové inženýrství  

Web: http://www.fsv.cvut.cz/ 

Adresa: Fakulta stavební ČVUT v Praze 

Thákurova 7/2077 

166 29 Praha 6 



 

 

Příloha č. 4 

Výsledky dotazníkového průzkumu – mateřské školy 

Zdrojem jsou odpovědi formou anonymních dotazníků získaných od řídících pracovníků 

mateřských škol 

Respondenti mohli uvádět zároveň i několik moţností 

Zpracování odpovědí formou výsečového grafu 

 

 

 

 

Graf 3 Vyhodnocení odpovědí k otázce č. 1 
 

 

Graf 4 Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 2 

 



 

 

 

 

 

 

 

Graf 5 Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 3 

 

 

 

Graf 6 Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 4 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 7 Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 5 

Výsledky dotazníkového průzkumu – základní školy 

Zdrojem jsou odpovědi formou anonymních dotazníků získaných od řídících pracovníků 

základních ško 

Respondenti mohli uvádět zároveň i několik moţností 

Zpracování odpovědí formou výsečového grafu 

 

 

 
Graf 8 Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 1 

 

 

 

 
Graf 9 Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 2 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 10 Vyhodnocení odpovědí na otázku č.3 

 

 

 

 

 

 
Graf 11 Vyhodnocení odpovědí na otázky č. 4 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 12 Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 5 

 

 

 

 

 

 
Graf 13 Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 6 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 14 Vyhodnocení odpovědi na otázku č. 7 

 

 

 

 

 

 
Graf 15 Vyhodnocení odpovědi na otázku č. 8 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 6 

Výsledky vědomostního průzkumu 
 

Formulace otázek byla taková, aby bylo moţno poloţit stejné otázky všem cílovým skupinám. 

Hodnocení je slovní ve třech kategoriích: správně; částečně zodpovězeno; nevím, špatně 

a vyjádření je v plošných grafech. 

Cílové skupiny jsou rozděleny podle tohoto klíče: 

 

I.   Děti 6-10 let I. Stupeň ZŠ -  43 respondentů 

II.  Děti 11-15 let II. Stupeň ZŠ - 48 respondentů 

III. Středoškolská mládeţ  - 39 respondentů 

IV. Dospělá populace - 25 respondentů 

V.  Senioři  - 23 respondentů 
 

Tabulka 2 Co dělat, když uslyším sirénu? 

 
Správně 

Částečně 

zodpovězeno 

Nevím, 

špatně 

I. Děti I.st. ZŠ 25 16 2 

II. Děti II.st. ZŠ 32 16 0 

III. Středoškoláci 35 4 0 

IV. Dospělí 10 11 4 

V. Senioři 9 14 0 

 

 
Graf 16 vyhodnocení odpovědí na otázku č. 1 

 

 

 

 

 



 

 

Tabulka 3 Co dělat, když bude nařízena evakuace? 

 
Správně 

Částečně 

zodpovězeno 

Nevím, 

špatně 

I. Děti I.st. ZŠ 28 12 3 

II. Děti II.st. ZŠ 38 10 0 

III. Středoškoláci 31 8 0 

IV. Dospělí 8 10 7 

V. Senioři 6 15 2 

 

 
Graf 17 Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 2 

 

Tabulka 4 Jak se chránit při úniku nebezpečné látky? 

 
Správně 

Částečně 

zodpovězeno 

Nevím, 

špatně 

I. Děti I.st. ZŠ 19 9 15 

II. Děti II.st. ZŠ 21 22 5 

III. Středoškoláci 33 5 1 

IV. Dospělí 7 3 15 

V. Senioři 2 3 18 

 

 
Graf 18 Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 3 



 

 

Tabulka 5 Jaká jsou čísla tísňového volání? 

 
Správně 

Částečně 

zodpovězeno 

Nevím, 

špatně 

I. Děti I.st. ZŠ 41 2 0 

II. Děti II.st. ZŠ 48 0 0 

III. Středoškoláci 39 0 0 

IV. Dospělí 8 17 0 

V. Senioři 11 12 0 

 

 
Graf 19 Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 4 

 

Tabulka 6 Kde se dozvím, jaká hrozí nebezpečí v naší obci, městě. 

  Správně 
Částečně 

zodpovězeno 

Nevím, 

špatně 

I. Děti I.st. ZŠ Na tuto otázku neodpovídaly 

II. Děti II.st. ZŠ 18 15 15 

III. Středoškoláci 24 13 1 

IV. Dospělí 6 15 4 

V. Senioři 8 10 5 

 

 
Graf 20 Vyhodnocení odpovědi na otázku č. 5 


