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1 Úvod 

Ţijeme v uspěchané době, která přináší ve všech sférách dění na zemi intenzivní 

rozvoj, který přináší řadu sofistikovaných vymoţeností. Co se však za jakéhokoli období 

nezmění, je fakt, ţe největší ţivotní hodnota zůstává zdraví a bezpečí. Rizika a nebezpečí 

vzhledem k vyuţívání řady nebezpečných materiálů, jakoţto i ţivelné pohromy na nás 

čekají téměř na kaţdém rohu a není moţné říci, ţe by se jejich pravděpodobnost výskytu 

sniţovala, ba naopak. Kaţdý den je moţno slýchávat zprávy o dopravních nehodách, 

poţárech, úrazech, nebo dokonce katastrofách většího rozsahu, většinou související 

s krutostí matky přírody, nebo hloupostí člověka. 

Abychom mohli rizikům předcházet, musíme je především znát a vědět musíme také, 

jak v rizikové, nebo nebezpečné situaci jednat. Bohuţel i přes poměrně dobrou 

informovanost obyvatelstva skrze média jako televize, rádio, nebo internet se stává, ţe je 

velké mnoţství lidí, bez jakékoli znalosti o problematikách poţáru a mimořádných 

událostí. Tato skupina lidí spoléhá na obecná pravidla bezpečnosti, coţ je mnohdy 

nedostačující. Pravidla pro prevenci před poţáry, nám shrnuje legislativa, které mnoho lidí 

nerozumí, nebo se jí přímo vyhýbá. 

Hasičské záchranné sbory proto usilují o maximální vyuţití vhodných forem 

informování všech skupin obyvatelstva o vzniku událostí a správných postupech v případě 

nebezpečí. Na základě této iniciativy proto vzniká řada projektů a to zejména se 

zaměřením na mládeţ a dospívající.  

Dnes, kdy se sociální sítě staly jedním z nejoblíbenějších zdrojů informací, je nutné jít 

s dobou a neztrácet její tempo. Proto v této práci analyzuji projekty v preventivní výchově 

v poţární ochraně, zjišťuji moţnosti sociálních sítí a vyvozuji různá stanoviska, která by 

měla přispět k rozvoji protipoţární ochrany nejen na sociálních sítích, ale zejména 

v komunikaci s dalšími subjekty. 

Na sociální síť se jiţ dnes nemůţeme dívat, jako na ztrácení času u internetu, ale jako 

na součást ţivota většiny lidí. Je pravdou, ţe sociální sítě mají své světlé i stinné stránky. 

Stinnými stránkami sociálních sítí, je získání moţné závislosti, uvedení falešné, lţivé, či 

panické informace, nebo ţivot mimo realitu a různé další problémy navázány na dříve 

zmíněné. Na druhou stranu je to výborný nástroj k rozšiřování informací a to nejen pro 

preventivně výchovnou činnost. Staly se totiţ i případy, kdy právě sociální síť byla jedinou 

moţností přenosu ověřených informací pomocí obrazu a zvuku při mimořádné události. 

Novináři tak mohou získat informace přímo od zúčastněných v zasaţených oblastech. 
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2  PVČ v PO v zákonech a vyhláškách  

Tak jak dodnes nevíme, jestli byla dříve slepice, či vejce, můţeme s jistotou říci, ţe 

nejdříve byl poţár a posléze poţární ochrana, čili činnost směřována k zabránění vzniku 

poţáru a jeho likvidaci. Vodítkem PO jsou předpisy a legislativní dokumenty. Podle nich 

je za poţár povaţováno kaţdé neţádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění 

osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo ţivotním prostředí a také 

neţádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo ţivotní prostředí 

bezprostředně ohroţeny. V rámci PVČ v PO je dobré si některé z předpisů oţivit a 

připomenout si tak některé důleţité pasáţe týkající se bezprostředně tohoto tématu, proto 

tak učiním na samý začátek mé práce. 

[5] 

2.1 Zákon o poţární ochraně 

Zákon č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů má za účel 

stanovením povinností fyzických a právnických osob, ministerstev a jiných správních 

úřadů, vytvořit podmínky pro účinnou ochranu ţivota a zdraví občanů a jejich majetku při 

ţivelních pohromách, poţárech a jiných mimořádných událostech. Dále určuje při výše 

zmíněných událostech postavení a působnost orgánů státní správy a samosprávy na úseku 

poţární ochrany a určuje povinnosti a postavení jednotek poţární ochrany.  

Ze zákona vyplývá, ţe je kaţdý povinen si počínat tak, aby nezapříčinil vznik poţáru a 

neohrozil ţivot a zdraví osob, zvířat a majetek. Kaţdý je také povinen dle zákona o poţární 

ochraně poskytovat přiměřenou osobní a potřebnou věcnou pomoc při zdolávání poţáru, 

ţivelních pohrom a jiných mimořádných událostí, nevystaví-li tím váţnému nebezpečí, či 

ohroţení sebe, nebo osoby blízké, anebo mu v tom brání důleţitá okolnost. 

Fyzické osoby si tedy musí počínat tak, aby nedošlo ke vzniku poţáru, zejména při 

pouţívání elektrických, plynových, tepelných a jiných spotřebičů, komínů a při skladování 

a poţívání hořlavých látek a při manipulaci s otevřeným ohněm. Samozřejmostí je 

dodrţování zákazů, podmínek nebo návodů a plnění příkazů týkajících se poţární ochrany 

na označených místech. Ve svých prostorech, nebo v prostorech, které uţívají, vytváří 

podmínky pro záchranné práce a rychlé zdolávání poţáru. Dohlíţející nad osobou, která 

nedokáţe posoudit následky svého jednání, je povinen dbát, aby tato osoba svým jednáním 

nezpůsobila poţár. 

Fyzické osoby nesmí zneuţít linek tísňového volání, vědomě bezdůvodně přivolat 

jednotku poţární ochrany, poškozovat nebo zneuţívat věcných prostředků poţární 
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ochrany, nesmí znemoţnit nebo omezit pouţití označených nástupních ploch pro poţární 

techniku. V neposlední řadě nesmí fyzická osoba provádět práce, které by mohly vést ke 

vzniku poţáru, a to mimo jiné znamená také nevypalovat porosty.  

Kaţdý by měl v případě poţáru, je-li to moţné poţár uhasit, nebo případně jeho šíření 

omezit a provést nutná opatření pro záchranu osob. Tuto událost musí neodkladně ohlásit. 

V případě takové události jsou všichni povinni poskytnout osobní pomoc na výzvu velitele 

zásahu. Poskytnout musí dopravní prostředky, spojová zařízení, zdroje vody a jiné 

prostředky potřebné pro zdolání poţáru. Výdaje s poskytnutou pomocí jsou refundovány. 

Hasičské záchranné sbory zabezpečují dle § 26, odst. 2, písm. o) č. 133/1985 Sb. o 

poţární ochraně preventivně výchovnou, propagační a ediční činnost na úseku poţární 

ochrany podle zaměření stanoveného ministerstvem vnitra.  

Obce v samostatné působnosti na úseku poţární ochrany organizují preventivně 

výchovnou činnost na základě § 29 odst. 1 písm. n). 

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

na úseku poţární ochrany podle § 75 odst. 1 písm. d) pomáhají při plnění úkolů na úseku 

poţární ochrany zejména tím, ţe se podílejí na činnosti směřující k předcházení poţárům, 

zejména na preventivně výchovné činnosti mezi občany a mládeţí. 

[1] 

2.2 Zákon o hasičském záchranném sboru ČR 

 Úkoly a organizace HZS ČR, jakoţ i práva a povinnosti příslušníků řeší zákon č. 

238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky. Základním posláním HZS 

ČR je chránit zdraví a ţivoty obyvatel a jejich majetek při poţárech a jiných mimořádných 

událostech. Příslušníci jsou ale vzhledem k jejich úkolu oprávněni v případě, ţe si to 

vyţaduje situace omezovat nároky fyzických i právnických osob. Příkladem můţe být 

zákaz vstupu na určená místa, nebo povinnost podrobit se legitimaci.  

Na druhou stranu si musí příslušník počínat tak, aby v souvislosti se zásahem 

nevznikla komukoli bezdůvodná újma a to i na osobní svobodě. Při zásahu je příslušník 

povinen dbát, aby nevznikaly škody odcizením, nebo škody, kterým lze zabránit. Lépe 

řečeno zásahem nesmí vzniknout škody větší, neţ samotným poţárem. 

[2] 
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2.3 Zákon o integrovaném záchranném systému 

Jedná se o zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému. Je to zákon, 

který při přípravě na mimořádné události, při záchranných a likvidačních pracích a při 

ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu 

ohroţení státu a válečného stavu, vymezuje IZS, a stanovuje sloţky IZS a jejich působnost. 

Dále v těchto situacích určuje působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 

celků a určuje práva a povinnosti právnických a fyzických osob. Ve zkratce lze říci, ţe 

všechny sloţky, orgány, sluţby zařízení a organizace, které lze vyuţít k záchranným 

pracím v případě vzniku mimořádné události, by měly být vyškoleny a vybaveny 

k maximální moţné spolupráci. 

Dle § 10 odst. 5 písm. b) zákona 239/ 2000 Sb. o IZS hasičské záchranné sbory 

organizují instruktáţe a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a v případě sloţek IZS 

zaměření na jejich vzájemnou součinnost. K tomuto účelu se zřizují školicí střediska. 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností dle § 12 odst. 1 při výkonu státní správy, 

kromě úkolů uvedených dále v § 15, zajišťuje připravenost správního obvodu obecního 

úřadu obce s rozšířenou působností na mimořádné události, provádění záchranných a 

likvidačních prací a ochranu obyvatelstva. 

Podle § 12 odst. 2 písm. c) výše zmíněné úkoly obecních úřadů s rozšířenou 

působností plní HZS kraje, který pro potřebu správních odborů obvodů obecních úřadů 

obcí s rozšířenou působností a přípravu záchranných a likvidačních prací dále seznamuje 

ostatní obce, právnické a fyzické osoby ve svém správním obvodu s charakterem moţného 

ohroţení obyvatel a s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi.    

§ 15 odst. 4 písm. c) tohoto zákona seznamuje právnické a fyzické osoby 

s charakterem moţného ohroţení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem 

jejich provedení. 

Podle § 23 odst. 1 písm. b) je konkrétní právnická a podnikající fyzická osoba zahrnutá 

do havarijního plánu kraje, nebo vnějšího havarijního plánu, povinna zajistit vůči svým 

zaměstnancům dotčeným předpokládanou mimořádnou událostí opatření uvedená § 24 

odst. 1 písm. b). To znamená vůči svým zaměstnancům zajistit informování o hrozících 

mimořádných událostech a plánovaných opatřeních, varování, evakuaci, popřípadě ukrytí, 

organizování záchranných prací, organizování přípravy k sebeochraně a vzájemné pomoci, 

pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.  

[3] 
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2.4 Zákon o krizovém řízení  

Ze zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů vyplývají povinnosti a práva právnických a fyzických osob při 

přípravě na krizové situace a při jejich řešení. Stanovuje také působnost a pravomoc 

státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků při krizových situacích a 

přípravách na ně. 

Obecní úřad dle § 21 odst. 3 seznamuje právnické a fyzické osoby s charakterem 

moţného ohroţení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení.  

[4] 

2.5 Vyhláška o poţární prevenci  

Vyhláška o poţární prevenci, neboli vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek 

poţární bezpečnosti a výkonu státního dozoru. Pro účely PVČ je důleţitý §11, který 

stanovuje způsob vytváření podmínek pro hašení poţárů a záchranné práce. Tím se rozumí 

souhrn organizačních a technických opatření, které umoţňují provedení rychlého a 

účinného zásahu, evakuace osob, zvířat a materiálu. 

K tomu, aby rychlý a účinný zásah mohl proběhnout, musí zajistit právnické a 

podnikající fyzické osoby řadu opatření. Zřetelně musí označit číslo tísňového volání 

včetně pokynů k ohlášení poţáru v místě provozu své činnosti, a pokud je tato činnost 

s vysokým a se zvýšeným poţárním nebezpečím, pak zveřejňují poţární poplachové 

směrnice. Zajišťují trvalý přístup k provozuschopným spojovacím prostředkům a 

průjezdnou šířku pro poţární vozidla na komunikacích. Označují a umoţňují pouţití 

nástupních ploch pro poţární techniku a poţární výtahy a dále rozvodná zařízení elektrické 

energie, hlavní vypínače elektrické proudu, uzávěry vody, plynu, produktovodů a rozvodů 

ústředního topení. Zajišťují trvalou pouţitelnost vnitřních a vnějších zásahových cest a 

volný přístup k poţární vodě.  

Pro provedení evakuace a záchranných prací právnické osoby a fyzické podnikající 

osoby zajišťují označení východů a evakuačních cest, které dále udrţují trvale průchodné a 

nevyuţívají je způsobem zvyšujícím poţární riziko. Postup při evakuaci osob upravuje 

poţární evakuační plán a zpracovává se pro objekty s vysokým poţárním nebezpečím.   

[5] 
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2.6 Vyhláška o organizaci a činnosti jednotek poţární ochrany  

Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek poţární ochrany mimo jiné 

zjednodušeně řečeno upravuje rovnoměrné pokrytí celé republiky jednotkami poţární 

ochrany různých stupňů, tak aby kdekoli bylo moţné v čas a účelně zasáhnout. Stanovuje 

několik druhů jednotek, které se liší stupněm vybavení a výcvikem. Do plošného pokrytí 

jsou zahrnuty jednotky HZS ČR a jednotky sborů dobrovolných hasičů a podnikové 

jednotky. 

[6] 
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3 Probíhající aktivity PVČ v PO 

Cílem všech aktivit a projektů v rámci PVČ v PO je předat veřejnosti a zejména dětem 

důleţité informace z oblasti prevence před mimořádnými událostmi. V této kapitole 

popisuji probíhající aktivity a vyhledávám jejich moţnosti na internetu a sociálních sítích. 

3.1 Hasík CZ 

Je to preventivní projekt, jehoţ cíl je pomocí vyškolených instruktorů, předat dětem ve 

dvou věkových rovinách školního ţivota důleţité informace z oblasti prevence před 

mimořádnými událostmi. Instruktoři, z nichţ většinu tvoří profesionální a dobrovolní 

hasiči, na besedách vyučují pomocí řady materiálů základní principy ochrany a chování 

v případě vzniku mimořádné události. Snaţí se v dětech vzbudit zájem k této problematice 

a v optimálním případě se přes děti informace a materiály dostanou i k rodičům. Maskotem 

celého projektu je dráček Hasík, o kterém je i pohádka a jeho vyobrazení je na Obrázek č. 

1 – Dráček Hasík [7]. 

 

Obrázek č. 1 – Dráček Hasík [7] 

Historie programu počíná v roce 1996, kdy Bohdan a Štěpán Mikulkovi, toho času 

příslušníci HZS Bruntál, (nyní HZS MSK ÚO Bruntál) za podpory ČAHD po návratu ze 

stáţe u hasičů v Kanadě, začali pracovat na zkušebním ověřovacím programu na několika 

školách a zahájila se také tvorba metodiky práce s dětmi. V roce 1998 vzniká první 

z celkem tří publikací s názvem „Výchova dětí v oblasti poţární ochrany“ za pomoci 

Mirka Piňose. Za pomocí grantů jsou k dispozici různá pexesa, omalovánky, či 

vystřihovánky. Od roku 2001 je hlavním nositelem programu nezisková organizace 

Citadela Bruntál. Dotace tomuto programu poskytují Ministerstvo vnitra – generální 

ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, Jihomoravský a 

Moravskoslezský kraj. 

Základním principem projektu je neustálá komunikace a důvěra přednášejícího 

instruktora s dětmi. Děti se stávají aktivní součástí výuky, ve které vládne kamarádská 
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atmosféra. Naučí se, jak se chovat v případě poţáru, jak přivolat pomoc a mohou si 

vyzkoušet výstroj a výzbroj hasiče. Starší děti se učí také základy první pomoci při 

různých zraněních, ochranu při úniku nebezpečných látek a evakuaci. Na závěr jsou dětem 

rozdány výukové materiály a navštíví hasičskou stanici. 

Do projektu bylo v roce 2014 zahrnuto celkem 8 krajů včetně Moravskoslezského a 

v roce 2015 je plánováno, ţe přibydou další 2. Mapa pokrytí České republiky programem 

Hasík je v Příloze A. Statistický přehled navštívených škol, tříd a oslovených ţáků, je 

v Tabulce č.1. 

Tabulka č. 1 - Statistický přehled realizace programu „Hasík CZ“ v letech 2007 aţ 2014 (všechny 

kraje) [8] 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

celkem 
navštívených ZŠ 241 442 566 679 789 842 787 818 

navštívených 2. tříd 351 721 804 982 1202 1408 1208 1228 7904 

navštívených 6. tříd 363 703 655 828 915 986 891 927 6286 

oslovených žáků 18856 30140 34146 37832 41358 47500 41844 44032 295111 

odpracované hodiny –  
PVČ - Hasík CZ 1547 2861 3929 4784 6516 7755 7112 7407 42093 

 

Tento projekt je prezentován také internetovými stránkami www.hasik.cz a FB 

profilem „Hasík Bruntál“. Internetové stránky fungují od roku 1999. Najdeme zde aktuální 

harmonogram výcviků instruktorů napříč různými kraji. Velice uţitečná je na tomto webu 

sekce s rozsáhlými materiály ohledně výchovy dětí v poţární ochraně nejen pro 

instruktory. Jsou zde k nalezení také pomůcky, jako například vystřihovánky a pexesa, ale 

jsou chráněna autorskými zákony pro pouţití pouze v rámci preventivně-výchovného 

programu. V rámci webu můţeme pomocí map shlédnout také pokrytí realizace tohoto 

programu. Nevýhodou webu je neaktuální fotogalerie a absence jakékoli interaktivní formy 

prezentace poţární ochrany, například on-line hrou. 

FB profil „Hasík Bruntál“ byl zaloţen v roce 2009 a v březnu 2015 má téměř 1167 

přátel. Na tomto profilu přibývají příspěvky prakticky několikrát denně. Kromě 

zajímavých příspěvků s tabulkami a grafy o rozšíření projektu Hasík, se zde v největší míře 

vyskytují příspěvky s fotkami z různých školení. Tyto příspěvky poté dosti přebíjejí 

zajímavé články, které jsou zaměřeny na poţární ochranu a akce v preventivně výchovné 

činnosti v poţární ochraně. 

[7],[8] 

http://www.hasik.cz/
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3.2 Záchranný kruh 

Asociace Záchranný kruh je nezisková organizace se sídlem v Karlových Varech, která 

sdruţuje záchranářské a vzdělávací subjekty včetně hasičů a další subjekty a instituce. 

Společně aktivně vyvíjejí a realizují systém informování, vzdělávání a prevence 

v oblastech mimořádných událostí a běţných rizik. Vznik se datuje na rok 2005, kdy se 

Asociace stala hlavním realizátorem a nositelem Integrovaného projektu Záchranný kruh. 

Vyvíjené projekty a vzdělávací materiály pomáhají v kaţdodenním ţivotě všem cílovým 

skupinám rozpoznávat rizika a nebezpečí předcházet jim, připravit se na ně a správně 

reagovat. Činnost se zaměřuje především na děti a mládeţ, ale osloví i jejich rodiče a 

pomůţe pedagogům. S asociací spolupracuje řada partnerů s celorepublikovou působností, 

nejvíce však subjekty s Karlovarského kraje. Řada projektů, pod kterými je Asociace 

podepsána, je financována ze strukturálních fondů Evropské Unie a grantů Ministerstva 

Vnitra, potaţmo Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. 

Logo Asociace Záchranný kruh je na Obrázku č.2.  

 

Obrázek č. 2 - Logo Asociace Záchranný kruh [9] 

Vzdělávat sami sebe i ostatní můţe pomocí materiálů Asociace téměř kaţdý, pomocí 

interaktivních multimediálních učebnic. Tyto učebnice jsou svým obsahem rozděleny a lze 

je pouţít pro děti v mateřských školách, na prvním i druhém stupni škol základních a také 

na školách středních. Učební materiály jsou zdarma umístěny na webu a umoţňují pouţití i 

dospělým osobám, seniorům, nebo samotným záchranářům. Pro děti je velmi upoutávající 

animovaný systém učebnic a mluvené slovo dabované známými českými osobnostmi. 

Mnohé děti, a nejen je, pobaví také výukové programy plné her, testů a pracovních listů, 

které jsou velmi atraktivní a provedením a rozsahem nemají obdoby snad na celém světě. 

Internetový bezpečnostní portál www.zachranny-kruh.cz je velmi dobře zpracovaný 

ucelený soubor rad, informací, vzdělávacích a dalších pomocníků, které vyuţívá dle 

dostupných materiálů z roku 2014 na 400 000 návštěvníků měsíčně. Školy se do tohoto 

http://www.zachranny-kruh.cz/
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projektu zapojují celkem ochotně a v roce 2014 bylo registrováno na 3000 škol z celé 

České republiky. Portál je velmi přehledně uspořádán do několika sekcí podle zájmových 

skupin. Úvodní strana webu www.zachranny-kruh.cz je v Příloze B.  

Jako velmi hodnotnou a unikátní funkci tohoto webu hodnotím moţnost pro různé 

organizace a zejména obce vyuţít tzv. infoboxů. Tyto boxy si za poměrně nízkou úplatu 

mohou organizace a města umístit na svůj web. V boxu se pak zobrazují nejdůleţitější rady 

a návody jak se správně chovat při vzniku mimořádné události a v neposlední řadě 

zobrazuje informace o aktuálních hrozbách. Města a obce mají řadu povinností vzhledem 

k bezpečnosti svých občanů a musí je informovat o prevenci, o moţných hrozbách a 

rizicích. Vzhledem situaci, ţe na to obce mnohdy nejsou připraveny, protoţe nemají 

dostatek odborníků, či financí, tak je tento projekt přímo předurčen k masovému 

rozšiřování. Unikátní informační systém pro internetové stránky formou tzv. infoboxů je 

vyobrazen na Obrázku č.3.  

 

Obrázek č. 3 - Infobox Asosiace Záchranný kruh [9] 

Mimo klasické počítače lze vyuţívat některé funkce i na tabletech, nebo mobilních 

přístrojích. Chytré přenosné zařízení tak propaguje prevenci. Ve školkách pak vyuţívají 

deskové hry, kde bylo vyvinuto asi 33 her. Kaţdá taková hra má i interaktivní podobu 

řešení na PC, tabletu, nebo interaktivní tabuli. Samozřejmostí projektu jsou motivační 

materiály, jako například omalovánky, samolepky, nebo pexesa.  

Asociace Záchranný kruh, také připravuje velký nevídaný projekt Centrum zdraví a 

bezpečí. Toto centrum bude připomínat malé městečko, ve kterém za pouţití různých 

technologií a interaktivních postupů bude moţno navodit velké mnoţství rizikových 

situací, do kterých se můţe člověk dostat. Jelikoţ je všeobecně známo, ţe nejlepší 

moţnost, jak si lidé mohou základní návyky a postupy zapamatovat, je praxe, myslím si, ţe 

bude mít takovýto projekt velký úspěch a to nejen u dětí a záchranářů. 

Dalším z projektů je Domeček rizik. Tento projekt vznikl pod vedením nprap. Davida 

Koláře, DiS, za spolupráce Asociace Záchranný kruh. Domeček rizik je zmenšeninou 

domu, který v sobě skrývá různé hrozby. Původně se jednalo o velký dřevěný model, 

postupně o model z platových součástek opatřený světelnými efekty a další vývoj domečku 

http://www.zachranny-kruh.cz/
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teprve čeká. Výborně však funguje on-line model takové interaktivní domácnosti na webu 

Záchranného kruhu. 

Asociace Záchranný kruh funguje také na sociálních sítích. Na Twittru pod názvem 

Záchranný kruh, kde má 110 označení jako oblíbený a na FB, kde já stejný název obdobné 

označení v počtu přibliţně 1880. Z toho lze usuzovat, ţe lidé vyhledávají Záchranný kruh 

více na FB, kde jsou také mnohem více aktuálnější informace. Bohuţel opět aktuální 

fotografie posouvají materiály PVČ do pozadí. Svůj účet pod názvem Záchranný kruh má 

také Asociace na YouTube. Zde jsou pouze videa. Moc často zde informace nepřibývají, 

ale za to je zde velká řada pro preventivně výchovnou činnost hodnotných videí, bez 

rušivých elementů jiných sociálních sítí. [12],[13] 

[9],[10],[11] 
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3.3 Vaše cesty k bezpečí 

Tento projekt vznikl v Jihomoravském kraji, za spolupráce tamního hasičského 

záchranného sboru, Policie a Diecézní charity Brno. Jedná se vlastně o rady a tipy 

„chytrých blondýnek“, které radí jak správně postupovat při běţných druzích ohroţení a to 

kdyţ hrozí, nebo jiţ někoho ohroţuje mimořádná událost. Na webových stránkách 

http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci lze naleznou 33 témat z oblasti poţární 

prevence, ochrany obyvatelstva a bezpečnosti občanů. Všechny tyto materiály lze volně 

stáhnout v pdf. 

Vaše cesty k bezpečí nalezneme také na FB pod jménem Chytré blondýnky aneb Vaše 

cesty k bezpečí. Bohuţel ani internetové stránky, ani na FB není nijak aktualizovaný. 

Příspěvek na FB nikdo nevloţil od roku 2010. Tento projekt jiţ nemá budoucnost, byť má 

poměrně rozsáhle zpracovaná zmiňovaná témata. 

[14],[15] 

  Obrázek č. 4 - Chytrá blondýnka z projektu Vaše cesty k bezpečí [14] 

http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci
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3.4 Neřešíš! Uhoříš. 

Jedná se o FB stránku, která je spravována Ministerstvem vnitra – generálním 

ředitelstvím HZS, odborem prevence, oddělením organizace a metodiky prevence. 

Garantem této stránky je vyšetřovatel poţárů kpt. Bc. Radek Kislinger. Tato stránka 

vznikla rozhodnutím informovat formou sociální komunikace o všech moţných rizicích 

spojených se vznikem a šířením poţárů, aby došlo ke sníţení pravděpodobnosti, ţe u 

dalšího poţáru zemře člověk. Náhled stránky je na Obrázku č. 5. 

 

Obrázek č. 5 - Facebooková komunita Neřešíš! Uhoříš. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

Stránka má přibliţně 2020 označení „To se mi líbí“. Informace jsou zde doplňovány 

několikrát měsíčně, coţ není příliš mnoho. Na druhou stranu to má příznivý účinek, 

protoţe důleţité informace o poţární prevenci nepřebíjí „zbytečné“ jiné aktivity. Stránka je 

koncipována výhradně pro dospělé. Je zde ukázka řady případů, jak dopadne nedůsledná 

poţární ochrana v bytě či domě. Vzhledem k tomu, ţe stránku spravuje zřejmě vyšetřovatel 

poţárů, je zde mnoho zajímavých fotografií a videí, které veřejnosti dostatečně 

demonstrují sílu ohně a působí tak preventivním dojmem. 

[16] 
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3.5 ČAHD a internet 

Občanské sdruţení Česká asociace hasičských důstojníků bylo zaloţeno v roce 1996 

za účelem vytvoření odborné skupiny sloţené z vedoucích Hasičských sborů. Tato skupina 

nyní jiţ se zástupci HZS má za úkol prosazovat odborný názor na poţární ochranu ve 

vztahu k orgánům státní správy a samosprávy. V rámci této asociace funguje také Odborná 

skupina prevence, výchovy obyvatelstva a propagace. Tato skupina jak jiţ název napovídá, 

působí v oblasti poţární prevence a vzdělání. Členové skupiny se podílejí na tvorbě 

předpisů a odborných materiálů z oblasti poţární prevence a poţární bezpečnosti staveb. 

Odborná skupina převzala garanci, nad řadou projektů, jako jsou dny poţární bezpečnosti, 

vyhlašované v pátek 13. a „Hasiči před a za kamerou“. Pomocí grantů pravidelně vydávají 

informační materiály z oblasti poţární prevence, které poté předávají HZS krajů v rámci 

PVČ na školách. ČAHD spolupracuje s řadou zahraničních asociací zabývající se poţární 

ochranou a ochranou obyvatelstva. Znak ČAHD je na Obrázku č.6. 

 

Obrázek č. 6 - Znak ČAHD [17] 

Na internetu se ČAHD prezentuje svými webovými stránkami http://www.cahd.cz/, ale 

nalézt je můţeme také na běţných sociálních sítích. Na FB fungují pod názvem „ČAHD“ a 

mají cca 375 označení „To se mi líbí“. Na Twittru jsou pod podobným názvem „CAHD“. 

Obě tyto sociální sítě jsou stejně aktualizované a to přibliţně 1 měsíčně. Internetové 

stránky jsou mnohem aktuálnější. Svůj účet má ČAHD také na Youtube, kde vystupují pod 

názvem „Česká asociace hasičských důstojníků“ a kde je moţnost nahlédnutí zejména 

podařeného videa „Víme, jak vás chránit hlásiče“. Toto video je dobře zpracovaný materiál 

na prezentaci hlásičů kouře a plynů a jednoznačně je dobrým preventivně výchovným 

materiálem. 

[17],[18],[19],[20] 

http://www.cahd.cz/
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3.6 HZS MSK na internetu 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, ostatně jako kaţdý jiný HZS, se 

věnuje preventivní výchově v širokém okruhu oblasti poţární prevence i ochrany 

obyvatelstva. Do této činnosti se vzhledem k velkému rozsahu a důleţitosti zapojují a svou 

práci spojují, příslušníci všech odborů HZS MSK, s tím, ţe koordinaci zajišťuje odbor 

ochrany obyvatelstva. Obrázek č.7 je znak HZS MSK, který tento záchranný sbor 

reprezentuje.  

 

Obrázek č. 7 - Znak HZS MSK [21] 

Preventivně výchovnou činnost provádí HZS MSK několika způsoby: 

- přednášejí pro veřejnost 

- besedují ve školách 

- vydávají preventivní materiály 

- spolupracují s tiskem, televizí, rozhlasem a pro mou práci důleţitým internetem 

- ukazují poţární techniku a ukazují zásahy na různých akcích 

- organizují dny otevřených dveří na hasičských stanicích 

V roce 2012 se preventivní výchovná činnost v HZS MSK orientovala na tyto oblasti: 

- Projekt Hasík CZ popsaný v kapitole 3.1, jehoţ je HZS MSK také partnerem. 

- Příprava projektu, který je zaměřen na předávání informací školám mateřským, 

základním i středním v zónách ohroţení. 

- Pomoc odborně metodická, při začleňování ochrany člověka za mimořádných 

událostí do vzdělávacích programů základních a středních škol. 

- Příprava seniorů na mimořádné události. 

- Spolupráce s regionálními médii a publikace v nich. 

- Ukázkové činnosti obyvatelstvu a předávání informací obyvatelstvu pomocí 

ukázek a propagačních materiálů, na akcích jiných subjektů.  
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HZS MSK podporuje a prezentuje PVČ v PO i na svých internetových stránkách 

www.hzsmsk.cz. Náhled stránky je v Příloze C. Zde je v sekci “Hasiči občanům“ 

k naleznutí jak popis PVČ v HZS MSK, tak i moţnost procházení, nebo dokonce stáhnutí a 

tisku řady materiálů, jako například informačních letáků, zabývající se ochranou 

obyvatelstva i poţární prevencí. Letáky o poţární prevenci se mi velice líbí, protoţe jsou 

na nich vyobrazeny skutečné události a působí velmi přesvědčivě preventivním dojmem a 

to zejména pro dospělé, kteří si v tu chvíli mohou uvědomit, kdy například naposledy 

vymetali komín. Naleznout v této sekci můţeme i odborné články k různým tématům z PO. 

Důleţité je také jasně viditelné vyobrazení moţnosti kontaktování HZS ohledně pálení 

klestí, či seznam aktuálně řešených událostí. V úvodu stránek se také zobrazují zpracované 

články z jiţ proběhlých zásahů. 

Mimo webové stránky vyuţívá HZS MSK ke své prezentaci a prezentaci PVČ v PO i 

FB stránek s profilem „HZS Moravskoslezského kraje“. Tento profil má úctyhodných 

přibliţně 4100 označení „To se mi líbí“ a dokonce se zde, někdy i několikrát denně, 

objevují aktuální články ze zásahů hasičů v MSK. Problém s PVČ vidím stejně jako u 

jiných FB stránek s tím, ţe aktuální články odsouvají starší články právě s důleţitou 

tématikou PVČ.         [21],[22] 

3.7 KRIZPORT 

Tento veřejný internetový portál je portálem krizového řízení v Jihomoravském kraji. 

Cíl portálu je přinášet veřejnosti i odborníkům aktuální a věrohodné informace z oblasti 

přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji. Portál provozuje 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje. Tento portál je směřován spíše na ochranu 

obyvatelstva, neţli na poţární ochranu a navíc má veřejnou a neveřejnou sekci. Logo je na 

Obrázku č.8. Cíl veřejné sekce je mimo dobu mimořádné události, či krizové situace 

fungovat jako portál informační a vzdělávací. V případě vzniku mimořádné události, nebo 

krizové situace portál průběţně informuje veřejnost o stavu situace. 

KRIZPORT můţeme najít také na FB, ale účet není vůbec aktuální a obsahuje jen pár 

příspěvků.            [23],[24] 

 

Obrázek č. 8 - Logo KRIZPORT [23]  

http://www.hzsmsk.cz/
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4 Zahraniční projekty PVČ v PO 

Česká republika díky různým projektům na tom není s PVČ v PO v porovnání 

s podobnými zeměmi jako ČR aţ tak špatně. Nic méně stejně jako bratři Mikulkovi 

přivezli z Kanady řadu prospěšných poznatků pro program Hasík CZ, tak i nyní, a to 

hlavně za pomoci všude zdejšího internetu, máme moţnost učit se od našich mnohdy 

zkušenějších zahraničních kolegů. Někdy to také není aţ tak o zkušenostech, ale o 

moţnostech, které daná země na tyto programy vyuţívá.   

4.1 Fire Kills 

Fire Kills je vládní organizace Velké Británie zaloţena v roce 1999. Funguje jako 

kampaň určená k vzdělávání lidí o poţární bezpečnosti, která pomáhá předcházet poţárům. 

Poţární prevence se ve Velké Británii také opírá o jejich legislativu a snaţí se přispět ke 

sníţení počtu úmrtí a zranění a celkové sníţení poţárů a to i pomocí tohoto programu. 

Logo programu FireKills je v Obrázku č.9.  

 

Obrázek č. 9 - FireKills - Velká Británie [26] 

Ve Velké Británii se v poţární prevenci klade velký důraz na poţární hlásiče. Na 

webových stránkách Fire Kills (volně přeloţeno „oheň zabíjí“) nabádají například 

obyvatelstvo k otestování svých hlásičů při změně času. Popisují, ţe v loňském roce 

zemřelo více, neţ 200 lidí při poţárech v domácnostech a s poţárními hlásiči se 

pravděpodobnost úmrtí při poţáru v domácnosti 4x sníţí. Na serveru YouTube zajímavě a 

originálně demonstrují, jak je jednoduché hlásiče testovat. 

Kromě zmíněných videí, jsou na stránkách programu také volně ke staţení materiály 

s poţárními tipy na doma a v práci. Velmi zajímavá je série preventivních letáků, které se 

zabývají u nás neobvyklými tématy jako například: 

- Poţární bezpečnost romů a kočovníků 

- Poţární bezpečnost pro lidi se zrakovým, sluchovým nebo pohybovým postiţením 
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- Poţární bezpečnost v rámci sdíleného nájmu 

- Poţární bezpečnost na lodích 

Velice zajímavé jsou také FB stránky s profilem: „Fire Kills“. Mají zde přibliţně 

33153 označení jako „To se mi líbí“ a fungují zde jiţ od roku 2010. Na stránkách jsou 

pouze materiály k poţární ochraně a to zejména o testování poţárních hlásičů. Informační 

letáky jako na webových stránkách, zde mají svou záloţku jako Aplikace. Na Twittru 

fungují také a to pod stejným názvem i přibliţně stejným obsahem. Dále fungují na 

stránkách Pinterest, kde mají zajímavou nástěnku s grafickými symboly s motivy poţární 

bezpečnosti.  

[27],[28],[29],[28],[29] 

Webových stránek na téma poţární hlásiče a jejich pouţití je celá řada a mají obdobný 

charakter jako právě Fire Kills. Jednou z nich je například francouzský web 

www.detecteurs-fumee.net. 

[30] 

4.2 Safehotel 

Tento projekt se zabývá problematikou poţární bezpečnosti v hotelích a ubytovacích 

zařízeních a její standardizací. Důraz je kladen, nejen na zajištění poţární bezpečnosti 

stavby, ale i na perfektně vyškolený personál z hlediska poţární bezpečnosti. Strategií 

tohoto systému je přidělování „hvězdiček“, podobně jako za kvalitu. Náhled hvězdičky je 

na Obrázku č.10. Toto bodování by mělo mít dobrý dopad na zákazníka, tedy návštěvníka 

hotelu a provozovatelé hotelů by se měli v oblasti poţární ochrany více snaţit.  

Tento projekt se pomalu začíná úspěšně zavádět i v České republice. 

[40] 

 

Obrázek č. 10 - Hvězdička Safehotel [40] 

 

http://www.detecteurs-fumee.net/
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4.3 Rauchmelder retten Leben 

Kouřové hlásiče zachraňují ţivoty je volný překlad německého projektu Rauchmelder 

retten Leben, jehoţ cíl je vzdělávání o preventivní ochraně a kouřových hlásičích. 

Podporují ho Deutscher feuerwehr verband, coţ je Německý svaz hasičů, dále Asociace 

pro podporu německé poţární ochrany VFDB a mimo jiné také například výrobci hlásičů 

kouře. Obrázek tohoto projektu je vyobrazen na Obrázku č. 11. 

 

Obrázek č. 11 - Logo Rauchmelder retten Leben [31] 

Na jejich webových stránkách, se můţeme dozvědět, ţe ve většině spolkových zemí 

Spolkové republiky Německo je legislativně stanoveno pouţívání hlásičů kouře pro 

novostavby i rekonstrukce a to do různých dat, dle spolkové země. V některých zemích se 

nařízení vztahuje i na stávající byty, kdy je vţdy stanoven termín, do kdy musí být hlásiče 

instalovány. Za instalaci je poté odpovědný samotný majitel nemovitosti. Ve většině zemí 

je také stanoveno, ţe hlásiče musejí být instalovány v loţnicích, dětských pokojích, 

chodbách a únikových cestách z těchto míst. 

Na webu jsou ke staţení materiály a informace ohledně kouřových hlásičů a řada 

důvodů, proč je instalovat, jako například vyjmenované moţné příčiny vzniku poţáru 

v domácnostech, nebo návod, jak se chovat v případě vzniku poţáru.  

Rauchmelder retten Leben funguje také na FB, kde má přibliţně 5150 označení jako 

„To se mi líbí“. Na FB stránkách jsou k nalezení články a videa o poţární ochraně, nic 

méně dost z nich je zaměřena na instalaci, nebo popis hlásičů kouře.  

[31],[32] 
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4.4 NFPA 

NFPA je zkratka National Fire Protection Association, coţ je mezinárodní nezisková 

asociace poţární ochrany. Tato organizace byla zaloţena v roce 1896 a jejím cílem je sníţit 

celosvětově zátěţ poţárů a jiných nebezpečí na kvalitu ţivota tím, ţe poskytne kvalitní 

předpisy a normy a provede kvalitní výzkum, školení a vzdělávání. Logo asociace je na 

Obrázku č.12. Na svých stránkách poskytují zdarma informace o různých důleţitých 

bezpečnostních tématech související s poţáry a riziky s nimi spojené. Nalezneme zde 

bezpečností typové listy, popisující konkrétní události a různá fakta, čísla, zprávy a 

statistiky. Strategie programů NFPA jsou zaměřeny na cílové skupiny s největším rizikem, 

včetně malých dětí, starších osob, osob s nízkým příjmem a zdravotně postiţených.  

 

Obrázek č. 12 – NFPA [33] 

NFPA má i řadu aktivních profilů na sociálních sítích jako FB, Twitter, či YouTube. 

Na prvních dvou zmíněných jsou k nalezení aktuální články ze světa poţární ochrany. FB 

má cca 163290 označení „To se mi líbí“ a Twitter má 40200 „Sledujících“. Hodnotné jsou 

poté videa na YouTube a to zejména, protoţe se NFPA snaţí přispět ke sníţení zranění a 

úmrtí při poţárech pomocí účinných veřejných vzdělávacích programů a informací. 

Oficiální maskot takového významného programu je Sparky Fire Dog, tedy hasičský pes 

Sparky, který je na Obrázku č. 13. S pomocí tohoto dalmatinského pejska s přilbou, který 

je brán celosvětově za symbol hasičů rozvíjejí vzdělávací a informační akce ve školách a 

na veřejnosti.  

 

Obrázek č. 13 – Sparky [37] 
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Sparky má i své vlastní internetové stránky www.sparky.org. Jsou to webové stránky 

určené zejména pro děti, které zde naleznou spoustu zajímavých materiálů s motivem 

poţární ochrany ke staţení, jako například omalovánky. A největší devízou jsou 

jednoznačně hry a aplikace, které děti zaujmou svou pestrobarevností a funkčností. 

Sparkyho nejdeme také na FB se 5660 označeními „To se mi líbí“ a na Twitteru s 6804 

„Sledujících“. 

[36],[37],[38],[39],[37],[38],[39] 

http://www.sparky.org/
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5 Stav PVČ v PO 

5.1 Mateřské školy 

Průzkum stavu PVČ v PO v mateřských školách jsem provedl ve školkách ve 

Frýdlantu nad Ostravicí a blízkém okolí a to konkrétně: 

- Mateřská škola Janáčkova 

- Mateřská škola Smetanova 

- Mateřská škola Nová Ves 

- Mateřská škola Lubno  

Bylo mi sděleno, ţe co se týče prevence v poţární ochraně v mateřských školách, tak 

ta je zařazena do tzv. řízených činností a to formou besed, ukázek a exkurzí u hasičů, 

záchranářů a Policie. Sám tento stav mohu potvrdit, neboť děti s Mateřské školy Nová Ves 

pravidelně navštěvují hasičskou zbrojnici SDH Nová Ves. 

Sociálních sítí samozřejmě děti mateřských škol nevyuţívají a nemají moţnost 

přístupu na počítač. Počítač s internetem mají však moţnost pouţít dospělí pracovníci 

školky. I přesto, ţe tito pracovníci znají například projekt Záchranný kruh a moţnosti 

stahování materiálů, zatím jej k výuce dětí v PO nevyuţívají. 
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5.2 Základní školy 

Přes řadu probíhajících projektů, které podrobně uvádějí a chlubí se počtem 

vzdělaných dětí na základních školách, jsem se rozhodl zjistit situaci o povědomí dětí o 

základech poţární ochrany sám. Vybral jsem si Základní školu Komenského 420 Frýdlant 

nad Ostravicí. Děti měly za úkol vyplnit dotazník, který je uveden v Příloze D. Tento 

dotazník byl směřován nejen na poţární ochranu, ale také na vyuţití sociálních sítí. Jako 

cílovou skupinu jsem si vybral děti 2. stupně, tedy 6. aţ 9. třídu. U ţáků mladších 11 let 

jsem nepředpokládal, ţe vůbec vyuţívají sociální sítě, a proto jsem je do svého výzkumu 

nezařadil. V Tabulce č.2 uvádím základní přehled o počtech dotazovaných dětí. 

 

Tabulka č. 2 - Přehled dotazovaných 

CELKEM RESPONDENTŮ 149 

Z TOHO DÍVEK 65 

Z TOHO CHLAPCŮ 84 

POČET ŽÁKŮ 6. TŘÍDY 41 

POČET ŽÁKŮ 7. TŘÍDY 20 

POČET ŽÁKŮ 8. TŘÍDY 44 

POČET ŽÁKŮ 9. TŘÍDY 44 

5.2.1 Poţární ochrana 

V první části dotazníku jsem se snaţil zjistit aktuální povědomí dětí o poţární ochraně 

napříč všemi třídami. Základním předpokladem bylo zjištění, jestli děti vůbec znají 

telefonní číslo na hasičskou linku tísňového volání 150. S potěšením jsem zjistil, ţe 98% 

dotázaných to ví. U zbylých 2% se domnívám, ţe se jednalo o omyl a napsaly čísla ať uţ 

na Policii, nebo městskou Policii. Lehce mě zarazil fakt, ţe pouze 2,5% dotázaných kromě 

čísla 150 napsalo i jednotné evropské číslo tísňového volání 112. Očekával jsem více a 

číslo 112 samostatně neuvedl nikdo. 

Ohledně práce s dětmi na základních školách, jsem zjistil, ţe 90% dětí se uţ ve škole 

s přednáškou o poţární ochraně setkalo. Zásluhu na tom má jistě i projekt Hasík, neboť 

pouze 9% dotázaných tvrdilo, ţe nikdy nevidělo maskota tohoto projektu, čili Dráčka 

Hasíka. Hasíka poznalo naprosto přesně 17% dětí a 7% dětí uvedlo jeho špatné jméno. 

Místo Hasík, děti pouţívaly název například „Soptík“, „Dráček“, „Dračík“, nebo „Hasič“. 

V otázce, jestli děti mají povědomí o poţární ochraně a kde ho získaly, se 59% dětí 

vyjádřilo, ţe problematiku znají a napsali, kde ho získali, ostatní se radši nevyjádřili. 

Z těchto 59% se 72% dětí dozvědělo o poţární ochraně právě ve škole. 23% se o poţární 

ochraně dozvědělo díky SDH a to díky jejich akcím, které pořádají, jako například soutěţe, 
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nebo pro PVČ v PO důleţitý krouţek mladých hasičů, jakoţ i jiné akce pořádané SDH. 

Zbylí zapojení respondenti se dozvěděli o této problematice od rodinných příslušníků, nebo 

na akcích jako Dny IZS, či z televize. Přehled je v Grafu č. 1. 

 

Graf č. 1 - Kde se děti dozvěděly o PO 

V poslední otázce z poţární ochrany jsem se ptal, jestli se děti setkaly s hasiči. 77% 

dětí se s hasiči jiţ setkalo. Z odpovídajících vidělo hasiče ve škole 37% a 36% dětí na akcí 

pořádaných SDH. Z tohoto faktu soudím, ţe SDH hrají velmi vysokou roli v PVČ v PO. 

Téměř 20% pak hasiče vidělo při nějakém zásahu a zbytek například při autonehodě, nebo 

Dni IZS, nebo v rodině. Přehled je v Grafu č.2. 

 

Graf č. 2 - Kde se děti setkaly s hasiči 
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5.2.2 Sociální sítě 

V druhé části dotazníku jsem zjišťoval, jak jsou na tom děti a sociální sítě. První 

otázka se týkala internetu a to jak často jej děti vyuţívají. Výsledky jsou zobrazeny v Grafu 

č.3 a jasně z něho vyplývá, ţe dnešní děti tráví hodně času na internetu a to jak u stolního 

počítače nebo notebooku, tak na mobilu, či tabletu. 

 

Graf č. 3 - Jak často jsou děti na internetu 

Další otázka se týkala přímo sociálních sítí. Dětí jsem se dotazoval, zda mají profil na 

sociálních sítích. Zde jsem byl velmi překvapen, neboť pouze 7% dětí odpovědělo, ţe 

ţádný profil na sociálních sítích nemá. Většina z tohoto počtu byli ţáci 6. třídy. 78% ţáků 

6. tříd má profil na sociální síti. Předpokládal jsem, ţe ţáci 6. ročníků ještě v tak velké 

míře na sociálních sítích nefungují, a proto jsem ani nedotazoval ţáky niţších ročníků. 

Graf č.4 zobrazuje, jak a kde děti mají profil na sociálních sítích. Jasně vede FB, který má 

91% respondentů. 

 

Graf č. 4 - Děti a sociální sítě 
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Následné otázky se jiţ týkaly poţární ochrany na sociálních sítích a internetu. Polovina 

dětí, přesně 56% se na internetu nikdy nesetkala s hasičskou tématikou. Mizivé jedno 

procento toto téma vyhledává. Výsledky jsou v Grafu č. 5.   

 

Graf č. 5 - Internet a hasičská tématika 

Z další otázky jsem zjistil, ţe 87% dětí nezná stránky, nebo profily s tématem poţární 

ochrany, čili více méně neví, kde tento motiv hledat, nebo neměli potřebu to vyhledávat. 

Zbylých 13% ví, kde danou tématiku hledat a to v naprosté většině na stránkách různých 

SDH. 

Poslední bod dotazníku se týkal asociace Záchranný kruh. Vyhodnocení otázky je 

v Grafu č. 6. Vyplývá z něj, ţe 66% dětí nikdy tento znak nevidělo, takţe zřejmě nikdy 

jejich webové stránky, či FB profil nenavštívili. 33% tvrdí, ţe uţ jej někdy vidělo, coţ 

můţe znamenat, ţe uţ se s asociací a jejich projekty setkali, nic méně jen mizivé 1% 

potvrdilo, ţe Záchranný kruh zná. 

 

Graf č. 6 - Symbol záchranný-kruh 
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5.2.3 Vyhodnocení 

Dotazníkem jsem zjistil potřebné informace o stavu poţární ochrany u dětí na 2. stupni 

základní školy a jejich vyuţívání internetu a sociálních sítí. Nelze říci, ţe by se výsledky 

jednotlivý ročníků výrazně odlišovaly, aţ na vyuţívání sociálních sítí u těch mladších. 

Lepší povědomí o poţární ochraně mají děti, které na 2. stupeň přešly z menších škol, které 

aktivně a pravidelně spolupracují s SDH a navíc děti z malých obcí častěji navštěvují 

krouţky mladých hasičů. Velmi výraznou roli v rozšiřování PO hrají právě SDH obcí svou 

činností a akcemi. Projekt Hasík je velkým přínosem.  

Děti aktivně vyuţívají internet a sociální sítě, bohuţel se tam příliš nesetkávají 

s tématikou PO. Nejvíce pouţívaná sociální síť je FB. 

5.3  Dětské domovy 

Děti dětských domovů pravidelně navštěvují výuku, ať uţ na základních, středních, 

nebo jiných školách, a proto by měly mít o poţární ochraně přehled stejně jako jejich 

spoluţáci, ţijící s rodiči. Vzhledem k tomu, ţe ale nemají rodinu, nebo se jim rodina straní, 

veškeré praktické věci ţivota jim předají aţ vychovatelé v domově. Z tohoto důvodu jsem 

se rozhodl zjistit, jak a jestli vůbec probíhá jakási výuka poţární ochrany v dětských 

domovech.  

Kontaktoval jsem sociální pracovnici dětského domova Čeladná, která mi na mé 

dotazy odpověděla. Zjistil jsem, ţe do dětských domovů nechodí ţádní hasiči, ani aktivisté 

z nějakého programu. Nemají v současné době k dispozici ţádné materiály z poţární 

ochrany, jako například omalovánky, vystřihovánky, nebo letáky. Děti školí a učí poţární 

ochranu sami zaměstnanci dětského domova a to vychovatelé, nebo vedoucí vychovatel 2x 

ročně. Přístup na počítač i internet děti mají, avšak vychovatelům není známo, ţe by 

vyuţívali jakéhokoli systému, například Záchranný kruh. Dokonce zřejmě o ţádném ani 

nevědí. 
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5.4 Příprava učitelů 

Ze zprávy o činnosti HZS ČR na úseku PVČ  za rok 2013 vyplývá, ţe byly prováděny 

potřebné kroky k přípravě učitelů na tuto problematiku. Bylo proškoleno 3558 učitelů a 

MV-GŘ HZS akreditovalo v roce 2013 dva vzdělávací programy určené pro učitele 

základních škol. V přípravě budoucích učitelů HZS ČR pokračuje ve spolupráci 

s vysokými školami, formou tvorby vzdělávacích materiálů, zajištění lektorské výuky a 

vedení, nebo oponování bakalářských, nebo diplomových prací. [48] 

Osobně jsem zjišťoval informace u studentů posledního ročníku magisterského studia 

Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, zda-li se při svém studiu setkali 

s výukou poţární ochrany a její začlenění do výuky. V praxi se však zdá, ţe budoucí 

učitelé toto téma v rámci studia neprobírají. 
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6 Posouzení moţností sociálních sítí 

Tato kapitola se zabývá teoretickými moţnostmi sociálních médií a sítí, které mohou 

být následně praktikovány při rozvíjení preventivně výchovné činnosti v rámci prezentace 

různých projektů s tímto zamřením. 

6.1 Sociální média a sítě 

Sociální média jsou online média, kde obsah vytváří a sdílí sami uţivatelé. Dále se 

v této branţi vyskytují také tzv. marketéři, kteří pomocí těchto médií zjišťují poţadavky 

zákazníků.  

Pojem sociální síť se v oblasti webu rozumí kaţdý systém, který umoţňuje vytvářet a 

udrţovat systém vzájemně propojených kontaktů a přátel. Kaţdý uţivatel má moţnost 

definovat své charakteristiky a vlastnosti, které jsou veřejně přístupné ostatním uţivatelům. 

Lidé se v těchto systémech mnoho navzájem vyhledávat a vytvářet tak virtuální komunity 

a společenství. Důleţitými vlastnostmi této sítě je publikování různých informací, obrázků 

a videí. Největší slabinou je otázka bezpečnosti a autenticity uţivatelů. Rozvoj těchto sítí 

se datuje do 90. let minulého století v USA. [43] 

6.2 Sociální marketing 

Marketing na sociálních médiích je moţný způsob, jak lze ovlivnit myšlení, chování, 

praktiky a přístupy lidí, nebo dokonce celých skupin. 

 Jedná se o nepřímý způsob ovlivňování. Nejedná se totiţ o bezprostřední prodej, ale 

o vytváření jakéhosi povědomí, které časem v prodej můţe vyústit. Pro potřeby této práce 

se samozřejmě nemůţe jednat o prodej, ale o prezentaci. Sociální média umoţní tímto 

způsobem zjistit, jakým způsobem uţivatelé vnímají hodnotu produktu.  

6.2.1 Propagace 

Podpora a moderování diskuse a sílení obsahu propaguje stránky a profily. Pokud 

fanoušci hodnotí, komentují a sdílí, pak se stránka virtuálně šíří. Podpora fanoušků tedy 

znamená šíření informací. V souvislosti s moderováním je vhodné dopovídat na dotazy a 

mazat vulgarismy. 

6.2.2 Placená reklama 

Placená reklama by měla být pouze doplňkem k první moţnosti propagace. Výhodou 

je přínos zcela nových kontaktů, nezávisle na kontaktech jiţ zavedených fanoušků.  
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Jsou 2 varianty: 

 PPV  

Placení za zobrazení 

 PPC 

Placení za klik. PPC je jednou z nejúčinnějších forem marketingové komunikace na 

Internetu. 

6.2.3 Barterová spolupráce 

Základ této spolupráce různých subjektů je vzájemná důvěryhodnost, kdy se spřízněné 

organizace navzájem podporují a odkazují na svůj obsah. Tato varianta je náročná na 

přípravu. 

6.2.4 Aktivní podpora 

Spočívá v podpoře uţivatelů a motivací k šíření obsahu v rámci aplikací. Uţivatelé si 

například navzájem posílají dárky. Uţivatelé sice více méně nevnímají reklamu, ale 

vytvářejí povědomí o značce, která je s tímto prvkem spjata. 

[43],[46] 

6.3 Pouţívané sociální sítě v ČR 

Na internetu je dnes řada sociálních sítí s řadou odlišných moţností. Největší devízou 

sociální sítě je však počet uţivatelů. Na Obrázku č. 14 je vyobrazen ţebříček nejvíce 

pouţívaných sociálních sítí v České republice v porovnání s celým světem. Jelikoţ je u nás 

i ve světě nejvíce pouţívaný Facebook, a to mohu potvrdit i z vlastní zkušenosti, moţnou 

prezentaci projektů PVČ jsem směřoval tam. FB jsem se v této kapitole zabýval více, neţ 

ostatním sociálním sítím i z důvodů, ţe jej pouţívá velká skupina dětí, tak jak je to 

vyobrazeno v Grafu č.4. 

 

Obrázek č. 14 – Ţebříček sociálních sítí v roce 2012  [45] 
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6.3.1 Twitter 

Twitter je sociální síť k takzvanému mikroblogování. Pomocí mikroblogu lze 

publikovat krátké texty. Zprávám zasílaným na Twitteru se říká tweety. Kaţdý uţivatel má 

svou vlastní stránku, kde se zobrazují jeho příspěvky. Nejvíce lidí zapojených na Twitteru 

je ve věkové skupině 25-49 let. 

Twitter se nehodí pro vedení diskuzí, ale umí dobře publikovat informace, kterými lze 

vysílat novinky o produktech. Místo banerové reklamy lze umístit na web ukazatel tweetů. 

Nedostatkem je nízký počet uţivatelů v ČR. Na Twittru vznikly tzv. hashtagy. Tyto 

hashtagy mění slova, nebo skupiny slov na hledatelný odkaz.  

Na twittru lze propagovat jednotlivé tweety. Platí se za jakoukoli aktivitu, kterou 

uţivatel se sponzorovaným tweetem učiní. Kromě propagace tweetu je moţné také 

propagovat celý účet. Reklamu lze cílit na různé odběratele. 

[43] 

6.3.2 Google+ 

Poměrně mladá sociální síť od společnosti Google. Představuje největší konkurenci 

Facebooku pro svůj raketový vzestup. 

6.3.3 LinkedIn  

Tuto sociální síť vyuţívají nejčastěji manaţeři, konzultanti, odborníci v různých 

oblastech, nebo firmy. Uţivatel má k dispozici profesní profil se svým ţivotopisem.  

Samozřejmostí je pro firmy vytvoření firemního profilu, na kterém informují o 

novinkách. Firmy zde uvádějí své zaměstnance, volná pracovní místa a mají moţnost 

vyhodnocení nejrůznějších statistik. 

Stejně jako ostatní sítě, nabízí tvorbu a umístění reklam. Jedná se o moţnost cílené 

reklamy. Zde jsou i moţnosti cílení reklam na firmy a hledání pracovních pozic. 

[43] 

6.3.4 Pinterest 

Pinterest je novinka mezi sociálními sítěmi. Je to taková veřejná on-line nástěnka, kam 

se dají připíchnout obrázky. Je to výborné místo pro prezentování vizuálně zajímavých 

projektů. Obrázky mohou být uspořádány do kategorií. Pinterest lze propagovat na 

Facebooku, či Twitteru.  
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6.3.5 Youtube.com 

Youtube je oblíbená stránka pro sdílení videí. Svým uţivatelům umoţňuje zdarma 

nahrávat, sdílet a prohlíţet videa. Současná nabídka nabízí také hudební, televizní a 

filmové klipy a dále samozřejmě amatérský obsah. Youtube umoţňuje také 

videoblogování.   

6.3.6 Myspace 

Tato síť pochází z USA a jednu dobu byla navštěvovanější, neţ Facebook. Nyní se 

zaměřuje na video a hudební produkci. 

6.3.7 Líbímseti.cz 

Ryze česká sociální síť, která umoţňuje registrovaným uţivatelům hodnotit fotografie 

ostatních uţivatelů. Podporuje funkci „seznamování“. 

6.3.8 Lidé.cz 

Je to největší a nejznámější zástupce českých komunitních portálů společnosti 

Seznam.cz. Nabízí řadu moţností jako ostatní sociální sítě a navíc funkci „Seznamka“. 

6.3.9 Spoluţáci 

Patří do portfolia webů spravovaných společností Seznam.cz. Základní myšlenkou je 

sdruţovat stávající a bývalé spoluţáky z různých stupňů škol. 

[44] 

6.4 Facebook 

FB je velmi rozsáhlý webový systém, který slouţí k tvorbě sociálních sítí. FB zajišťuje 

komunikaci mezi uţivateli, sdílení multimédií, udrţování vztahů mezi lidmi a slouţí také 

k zábavě. Naleznout jej můţeme v 70 jazykových mutacích. 

Uţivatel se nejdříve musí do systému registrovat a souhlasit s licenčními podmínkami. 

Následně má uţivatel moţnost vyplnit svůj profil a případně se libovolně připojovat 

k různým skupinám dalších uţivatelů a následně získávat další kontakty. 

6.4.1 Funkce Facebooku 

Pomocí zpráv, nebo diskuzních fór umoţňuje systém vzájemnou komunikaci 

uţivatelů. Řadu dalších funkcí umoţňují externí i interní aplikace. 
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 Fotky 

Tato funkce umoţňuje uploadování fotografií, na kterých lze jednoduše označovat své 

přátele, kteří o tomto označení následně dostanou vzkaz. K přidané fotce je také moţné 

lokalizovat místo pořízení.  

 Videa  

Videa je moţné nahrávat v určitých formátech v omezené velikosti, či délce. Podobně 

jako ve Fotogalerii lze vyuţívat funkcí označování. 

 Události 

Tento modul je určen pro plánování událostí, nebo akcí. Lze nastavit moţnosti 

zobrazovaných informací o akci a zvát příslušné přátele, nebo akci jednoduše zveřejnit, 

právě tomu, komu potřebuji. 

 Zeď  

Jinak taky nazývaná nástěnka je v rámci profilu kaţdého uţivatele. Na zeď mohou psát 

uţivatelé různé vzkazy a zobrazuje se zde v podstatě veškerá aktivita na FB včetně 

multimédií. 

 Časová osa 

Timeline, neboli časová osa je ve své podstatě přehlednější varianta zdi, kde jsou 

události a celá historie uţivatele zapisovány do časové osy. 

 To se mi líbí 

Známější v anglickém překladu „Like“. Tímto označením vyjádřím souhlas, nebo 

zálibu s jakýmkoli komentářem, videem, fotografií, či statusem. 

 Šťouchnutí 

Kaţdý uţivatel má moţnost ostatní přátele jen tak „šťouchnout“. Tato funkce nemá 

uţitek, leč je mezi uţivately oblíbená. 

 Dárky  

Uţivatelé si mohou posílat virtuální dárky formou vektorových obrázků. 

 Bazar  

Je to modul slouţící k vkládání inzerátů, výměně a prodeji různých věcí. 

[41] 

6.4.2 Publikování na Facebooku 

Důleţitá je na FB komunikace s fanoušky, při čemţ existuje řada moţností, jak 

komunikovat a prezentovat se. Ideální pokud chceme oslovit určitou cílovou skupinu je 

zapotřebí kombinace prostředků. Komunikace má probíhat neformálně s kamarádským 

přístupem, se správnými výrazy. Neměla by se oslovovat celá skupina, ale pouze jedinec. 
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Vkládání příspěvků by mělo probíhat v denní době, kdy jsou cílové skupiny on-line. 

S příspěvky by se kvůli zahlcení uţivatele nemělo přehánět a to z důvodů, ţe by se mohl 

uţivatel odhlásit. Rozhodně, by se v článcích nemělo lhát.  

Na FB se dá prezentovat několika způsoby: 

 Profil 

Je to výchozí virtuální identita fyzické osoby. Uţivatel můţe navrhovat přátelství, 

můţe být součástí skupiny, nebo snad fanouškem stránek.  

 Skupiny 

Jsou vedle stránek nejdůleţitějším objektem pro komunikaci a sdílení obsahu. Jedná se 

o stránku určenou k diskuzi uţivatelů s určitým společným zájmem. Prostřednictvím 

skupin je moţné budovat komunity.  

 Stránky 

Slouţí k prezentaci firem, či organizací, které zde sdělují informace a novinky. 

 Aplikace 

Je to specifický nástroj komunikace. Je mnohem náročnější jí vytvořit a provozovat, 

neţ výše popsané. Na druhou stranu mohou být velice atraktivní a získávají velkou 

pozornost. Součástí aplikace, která je vlastně jakýsi program mimo FB, běţící ve 

Facebookovém okně, můţe být také soutěţ, nebo nějaká hra. 

[46] 

6.4.3 Firmy a organizace na Facebooku 

Firmy nemají na FB profily, ale mají stránky, které zakládá společnost, nebo 

organizace. Místo přátel získávají fanoušky. Firemní stránka podporuje vkládání aplikací a 

lze ji propagovat pomocí reklam, nebo například „lajkovacím tlačítkem“. Pro firmy je 

proto vhodné provázat internetové stránky s FB i ostatními aktivitami. Firmy mají v rámci 

FB moţnost vytvářet události. Úspěch FB z hlediska marketingu spočívá v komunikaci a 

zjištění názorů a poţadavků. Reklamu lze cílit přesně na cílovou skupinu, jelikoţ uţivatelé 

vyplňují při registraci řadu údajů, jako například místo, pohlaví, věk, vzdělání, nebo 

rodinný stav.  

6.4.4 Reklama na Facebooku 

FB představuje výbornou marketingovou příleţitost. S rostoucím počtem fanoušků, je 

moţné získávat více kvalitnějších informací o produktech a sluţbách, tak jak to vidí 

zákazník. FB je pak místem pro konverzaci o produktech a úspěch marketingu spočívá 

právě v komunikaci a zjištění názorů, přání a poţadavků. Díky této interakci mohou 
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předkladatelé produktu vybudovat lepší vztahy se zákazníky a zákazníci poskytovat 

cennou zpětnou vazbu, a to ať uţ jsou jejich reakce pozitivní, či negativní. Názory na FB 

jsou šířeny velmi rychle, coţ je většinou výhoda. 

Lidé v dnešní době tráví mnohem více času na sociálních sítích, neţ u televize, nebo 

časopisu a velmi rádi se také často dělí o své záţitky a pocity s ostatními. Pokud se dostane 

k těmto lidem informace prostřednictvím sociálních médií, je mnohem vyšší 

pravděpodobnost úspěchu neţ při tradiční formě reklamy. 

Nejúčinnější z několika moţností formy reklamy na FB jsou kampaně. Kampaně je 

moţné tvořit, spravovat a nastavit si kam bude odkazována. Určuje se sdílení podle věku, 

pohlaví, měst, zálib a dalších faktorů, jako i výše celkového rozpočtu, nebo denního limitu. 

Cena reklamy se počítá na počty kliknutí. Během reklamy je moţné sledovat příchozí 

fanoušky na stránku, případně jejich komentáře a „like“. Účinnost této reklamy je 

nadprůměrná v porovnání s ostatními a to hlavně z důvodů přesného cílení, virtuálního 

šíření a okamţité zpětné vazby. Tato FB reklama formou kampaně je podobná jako PPC 

reklama. Vysoká efektivita je dána hlavně relativně nízkou cenou a přesným cílením. Tuto 

reklamu nabízejí vyhledávače kaţdému, kdo si je vyţádá. Účel reklam umístěných nahoře, 

nebo dole je zaujmout co nejvíce a nejrychleji pozornost návštěvníka. Tento typ je 

výhodný hlavně proto, ţe zadavatel platí jen za skutečné návštěvníky, tedy lidi, kteří na 

odkaz klikli a tudíţ je pravděpodobné, ţe je reklama zajímá. Neplatí se za počet zobrazení 

reklamy.  

[42],[43],[46] 

6.5 Negativní dopady sociálních sítí 

Vzhledem k tomu, ţe obliba sociálních sítí vzrostla, vzrostla i četnost zneuţívání 

uţivatelských dat. S oblibou stoupá také čas lidí strávený u internetu, kteří pak zapomínají 

na skutečný reálný ţivot. 

6.5.1 Hackeři 

Je skutečností, ţe se pozvolna veškerá komunikace přesouvá do virtuálního prostředí, 

kde má poté přístup k důleţitým datům i provozovatel sítě. Cestu k uţivatelským datům si 

kvůli nedostatečnému zabezpečení bohuţel můţe zajistit i případný hacker, který pomocí 

specializovaných webů šíří drahocenné a intimní informace do širého světa. S napadáním 

hackerů je spojen termín kyberterorismus, coţ je nezákonný útok proti počítačovým sítím, 

a počítačům samotným, uchovávající informace, za předpokladu, ţe je útok pouţit jako 

zastrašující, nebo donucovací. 
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6.5.2 Kyberšikana 

Velké a zřejmě největší procento uţivatelů sociálních sítí jsou mladí lidé. S jejich 

stoupající oblibou k těmto prostředkům stoupá také nebezpečí virtuální šikany, čili 

kyberšikany. Virtuální sítě totiţ umoţňují vystupovat pod falešnými jmény a rozšiřovat 

klamavé informace. Vůči tomuto útoku prakticky neexistuje obrana. 

6.5.3 Závislost 

Jelikoţ řada lidí na internetu tráví docela podstatnou část svého volného času, hrozí 

riziko získání závislosti. Jedinec totiţ ztratí pojem o čase a veškerá komunikace se přesune 

z reálného světa do toho virtuálního. Chytré telefony a tablety tomuto faktu ještě přispívají. 

Závislost se můţe projevovat sníţením pracovního výkonu, omezením osobních aktivit, 

nebo spánkovým deficitem, či příznaky deprese, úzkosti, stresu a agresivity. Trávení 

velkého mnoţství času u počítače můţe vést také k pálení očí, bolesti zad a důsledkem 

nedostatku pohybu také k nadváze.  

 

[47] 
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7 Obsah a rozsah informací 

V oblasti PVČ v PO jiţ byla vydána řada materiálů a jsou většinou volně k dispozici. 

Tyto materiály byly vytvořeny na základě praktických zkušeností mnoha hasičů a lidí 

podílející se na PVČ v PO a na velké částí materiálů určených pro děti a dospívající svou 

práci zhodnotili také dětští psychologové a pedagozi. Mnou navrţený obsah a rozsah 

informací tedy rozdělím dle věkových kategorií a budu vycházet z obsahu fungujících 

projektů a to jak v ČR, tak zahraničí. 

7.1 Mateřské školy 

Informace ohledně PO se děti v mateřských školách dovídají zejména formou besed, 

ukázek a exkurzí v rámci tzv. řízených činností. Nemalý vliv by měla případná iniciativa 

vychovatele a pouţívání dostupných zdrojů na internetu, které momentálně příliš 

nevyuţívají. Obsah informací pro děti v rámci předškolního vzdělávání se řídí základními 

pravidly bezpečného chování, které jsou uvedeny v platných vzdělávacích dokumentech.  

[48] 

7.2  Základní školy 

Děti základních škol v Moravskoslezském kraji a nejen v něm mají moţnost se 

setkávat s lektory dlouholetého, osvědčeného a propracovaného projektu Hasík, a proto se 

dá odrazit od prezentovaných materiálů právě tohoto projektu. Různé informace bych tedy 

dle zaměření rozdělil do několika okruhů. 

 Kdo jsou hasiči 

- kdo jsou hasiči; jejich práce; kde je najít; cesta k zásahu 

- číslo tísňového volání; zneuţití linky 

- nahlášení poţáru 

- zvuk sirény 

 Oheň 

- co je oheň (dobrý sluha, ale zlý pán) 

- zápalky a hry s nimi 

- co kdyţ na mě hoří oblečení (kutálení) 

- první pomoc při popáleninách a intoxikaci 

- ohňový trojúhelník 

- rozdělávání ohně v přírodě 
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 Poţár 

- co dělat, kdyţ hoří doma; jak upozornit rodiče; odkud hrozí nebezpečí 

- proč se neschovávat při poţáru a proč se nevracet 

- ochrana před ohněm a kouřem; utěsnit dveře 

- co dělat, kdyţ uslyším varovný signál 

- domácí únikový plán 

- co si vzít při opuštění bytu a improvizovaná ochrana před nebezpečnými látkami 

 Ochrana před poţáry 

- poţární poplach ve škole a doma 

- poţární hlásič 

- přenosný hasicí přístroj; rozdělení 

- ochrana hasiče 

7.3 Dospělá populace 

Dospělá populace by měla mít přehled o moţných zdrojích rizik poţárů a v co největší 

míře si také osvojovat chování a postupy v případě jeho vzniku. Samozřejmostí pro 

kaţdého by mělo být povědomí, jak poţárům předcházet a v případě ţe uţ vznikne, jak co 

nejvíce zmírnit jeho následky. Předpoklady, které by měl kaţdý dospělý člověk znát, jsem 

sepsal a beru je jako minimální informace, které by v tomto rozsahu měl účinný 

preventivně výchovný program v poţární ochraně obsahovat. Studenti středních škol by 

tyto informace měli během studia a dospívání získávat také. 

 Oznámení události 

- číslo tísňového volání 

- postup nahlášení události 

- dbát pokynů operátorů 

- poskytnout pomoc 

 Aby u vás nehořelo 

- kaţdý si musí počínat tak, aby k poţáru nedošlo 

- udrţování bezvadného stavu spotřebičů 

- poţáry při vaření 

- poţívání otevřeného ohně 

- na co mohu zapomenout při odchodu z domu 

- dbát pokynů hasičů 

- následky poţárů 
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 Příprava pro případ vzniku poţáru 

- znát únikové cesty a dohlíţet nad jejich průchodností 

- zavřené protipoţární dveře 

- přístup k hydrantům 

- nejbliţší hasicí přístroje a jejich pouţití 

- způsob ohlášení 

 Hlásiče poţáru 

- co je to hlásič 

- proč si jej pořídit; většina úmrtí kouřem 

- povinnost vybavit objekty 

- rozmístění, umístění 

- údrţba; cena 

 Hasicí přístroje a hydranty 

- druhy a pouţití přenosných hasicích přístrojů 

- třídy poţárů; štítek PHP 

- hydranty vnitřní/venkovní 

- umístění a potřebné počty 

- kontroly a revize 

 Co dělat při poţáru 

- ohlášení poţáru 

- ochrana před ohněm a kouřem 

- teplota dveří 

- utěsnit dveře 

- proč se neschovávat a upozornit na sebe 

- vznícení oděvu 

 Komíny a kouřovody 

- obecné zásady 

- kontrola a čištění spalinové cesty 

- revize spalinové cesty 

- vypalování komína a poţár v komíně 

 Nebezpečné plyny 

- ohroţující plyny 

- jak se chovat při úniku plynu 

- první pomoc při otravě plynem 

- detektory a jejich umístění 
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 Rozdělávání ohně v přírodě 

- bezpečnostní pravidla 

- dostatečné vzdálenosti a vhodné místo 

- hořlavý materiál 

- dozor a opuštění 

 První pomoc při popálení 

- stupně a rozsah popálení; kritická místa 

- popáleninové nemoci, šoky 

- první pomoc lehké popáleniny 

- první pomoc těţké popáleniny 

 Poţár automobilu 

- zastavit 

- vyndat klíče 

- opustit auto 

- pomoc ostatním 

- ohlášení 

- dostatečná vzdálenost 

- případné opatrné uhašení 

 Poţár v hromadném dopravním prostředku 

- ochrana dýchacích cest 

- uhašení poţáru, zamezení šíření 

- opuštění prostor 

- poskytnutí pomoci 

- kontakt odpovědného pracovníka 

- ohlášení na tísňovou linku 

 Poţár vozidel na LPG a CNG 

- co to je LPG a CNG 

- bezpečnostní zásady provozu a parkování těchto vozidel 

- jak předejít poţáru vozidel na LPG a CNG 

 Nesprávné parkování 

- volný průjezdný pruh 

- zásady správného parkování 

- nástupní plocha; jak ji poznat; proč na ni neparkovat 

- neparkovat u hydrantů  

[21],[9],[49],[50] 
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8 Návrh řešení a spolupráce s dalšími subjekty 

Ze získaných informací a nabytých vědomostí během zjišťování stavu PVČ v PO 

v této práci, si dovolím navrhnout jistá řešení, které by měly přispět k rozšiřování 

povědomí o správném chování při mimořádných událostech spojených s neţádoucími 

účinky poţáru. Jelikoţ navrhovaná řešení souvisí se spoluprací s jinými subjekty mimo 

HZS, rozhodl jsem se je zařadit do společné kapitoly. 

8.1 HZS MSK 

Kvůli zjištění informací ohledně moţnosti rozšíření PVČ v PO na internetu a 

sociálních sítí jsem navštívil k tomuto účelu kompetentní osobu u Hasičského záchranného 

sboru Moravskoslezského kraje a to Krajského koordinátora preventivně výchovné 

činnosti na oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení. 

Jelikoţ HZS MSK má aktivní FB profil na sociálních sítích tedy jakási PVČ jiţ 

funguje. Jsou tam uváděny aktuální zásahy, které mají jistě výchovný charakter, nic méně 

chybí zde jasně vyvěšeny materiály PVČ, jako například letáky, videa a podobně. 

Materiály uţ existují, takţe je stačí více méně jen rozšiřovat. Materiály PVČ by měly mít 

svou vlastní záloţku s názvem např. „Hasiči občanům“. Kvůli této záloţky se musí 

vytvořit aplikace, kterou je nutné programovat. Zásadní problém v tom však nevidím, 

existují na to návody, popřípadě IT technici, nebo externí programátorská firma.  

Druhým bodem návrhu na zlepšení PVČ na FB je vytvoření kampaně, čili placené 

reklamy, která by rozšiřovala informace a získávala další fanoušky. Tak jak popisuji 

v kapitole 6.4.4 platí se pouze za skutečné kliknutí na odkaz, čili v tomto případě za 

skutečné rozšíření informace. Tak jak jsem zjistil v kapitole 5.2, prezentace na FB a 

internetu má pro děti smysl, protoţe zde tráví dost času, na druhou stranu s tématy PO tam 

moc nepracují, protoţe o nich mnohdy neví.  

 Tyto návrhy jsem v HZS MSK konzultoval. O nové záloţce pro PVČ jiţ uvaţují o 

vytvoření kampaně však ne, neboť na to nejsou peníze a HZS na to nemohou ţádat dotace, 

na rozdíl od jiných subjektů. Dalším problémem spojeným s rozšiřováním informací HZS 

na FB a jiných sociálních sítích a vůbec na internetu jsou sluţební postupy. Sluţební 

postupy zabraňují rozšíření nevhodných informací mimo HZS. Na druhou stranu ale 

zpomalují vyvěšení informace. 

Jinak HZS rozšiřují PVČ pomocí stánků PVČ, které umisťují na různé hromadné akce, 

jako například Dny NATO. Samozřejmostí pro HZS jsou různé ukázky techniky a exkurze 

pro školy a veřejnost. 
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8.2 Obce a SDH 

Obce mohou výrazně pomoci v PVČ v PO a to i díky prostředkům, které na to mají. 

Těmito prostředky jsou SDH a jejich technika. Podporou, kterou obce poskytnou SDH, 

vlastně ve většině případů podporují PVČ v PO. Jelikoţ jsem v současné době 

dobrovolným hasičem v JSDH Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí a zároveň neuvolněný 

radní Frýdlantu nad Ostravicí, mám náhled z obou stran. 

Dobrovolní hasiči pořádají akce, které mají charakter PVČ. Jedná se o soutěţe 

v disciplínách poţárního sportu a to jak pro dospělé, tak pro děti. Tyto soutěţe jsou ve 

vesnicích a v menších obcích, či jejich částech, mnohdy největší událostí celého roku. 

Většina SDH pracuje také s mládeţí v „krouţcích mladých hasičů“, kde provádějí 

PVČ v PO a učí děti pracovat s hasičským nářadím. Sám jsem 7 let vedoucím mladých 

hasičů a pod rukama mi prošlo mnoho dětí a společně s ostatními kolegy jsme za tu dobu 

vychovali 3 profesionální hasiče a další členy zásahových jednotek SDH. Jsem rád, ţe 

jsem měl moţnost studovat FBI a dále předávat nabyté vědomosti dětem. 

Největší akci, kterou jsem v rámci PVČ v PO organizoval, byl Den IZS v roce 2013, 

které se účastnilo několik stovek občanů. Plakát této akce je v Příloze E a náhled části akce 

je na Obrázku č. 15. Při pořádání jsem se setkal s velkou vstřícností s ostatními SDH, 

Policií, ZZS a HZS. Tehdejší vedení obce tuto akci také podpořilo. 

 

Obrázek č. 15 - Technika HZS na Dni IZS 
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Na sociálních sítích a internetu mají obce také moţnosti podpořit PVČ v PO a to 

zejména díky asociaci Záchranný kruh. Za né příliš vysokou částku obce mohou na své 

internetové stránky umístit infobox, který je popsaný v kapitole 3.2. Ve Frýdlantu nad 

Ostravicí tento informační systém spustíme při rekonstrukci webových stránek. V rámci 

jedné ceny infoboxu je licence na 5 infoboxů, které lze umístit i na jiné stránky 

spřátelených organizací, jako například stránky SDH, nebo školy. SDH, nebo jakákoli 

soukromá osoba, má také moţnost si infobox objednat. 

Závěrem bych jen chtěl dodat, ţe by si obce měly být vědomy, co pro ně SDH 

znamenají a měly by jim poskytovat podporu a to i finanční. Mnohdy se totiţ lehce 

zapomene na význam místních hasičů, kteří spolupracují s místními školami a rozšiřují tak 

PVČ v PO. V řadě obcí se na hasiče dostává menší podpora, neţ třeba např. na fotbal, 

který je v široké veřejnosti oblíbený, ale nemá téměř řádný charakter PVČ. 

8.3 Školy 

Pro děti je nejlepší názorná ukázka. Proto hodnotím kladně projekt Hasík a spolupráci 

místních hasičů se základními školami a mateřskými školami. Vzhledem k tomu, ţe děti 

v některých hodinách chodí na počítače, nabízí se zde moţnost vyuţít zábavných her 

s charakterem PVČ, jako například na webových stránkách Záchranného kruhu.  

Školy a školky mají moţnost vyuţít také různých her, např. deskových a spousty 

materiálů s tématy PO z různých projektů.  

8.4 Dospělá populace 

Pro dospělé máji dle mého názoru nejlepší preventivní charakter videa s různými 

mimořádnými událostmi, ve kterých má kaţdý moţnost shlédnout, co se v případě ţe něco 

zanedbá, můţe stát. Pro šíření takových videí jsou přímo stvořené sociální sítě, nic méně 

jejich rozšiřování musí zajistit nějaká organizace, např. HZS, ale ten na placené kampaně 

nemá peníze. 

Ve velkém se dnes rozšiřují poţární hlásiče, coţ je dobře. Jelikoţ na prodeji poţárních 

hlásičů musí logicky z principu podnikání jejich producent vydělat, měl by vynaloţit 

peníze na reklamu jejich produktů a tím vlastně podpořit PVČ v PO. Takto to funguje 

v zahraničí a popisuji to v kapitole 4.1 a 4.3. 

Zaměstnavatelé mají za povinnost školit své zaměstnance v PO a BOZP. Většina 

těchto školení bohuţel v dnešní době má pouze formální charakter a zaměstnanci si z toho 

kromě ztraceného času příliš neodnesou. Z tohoto pohledu by bylo dobré, aby taková 
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školící osoba vymyslela zajímavější program, neţ-li předčítání zákona o PO, jak jsem se 

měl zatím moţnost setkat. 
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9 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo stanovit způsob, rozsah a moţnosti poskytování 

preventivních informací prostřednictvím internetu a sociálních sítí. Byl proveden průzkum 

legislativy, dle které by se PVČ v PO měla rozšiřovat. Zabýval jsem se také současným 

stavem projektů v PVČ v PO se zaměřením na internet a sociální sítě a to jak v České 

republice, tak v zahraničí s velkým důrazem na Moravskoslezský kraj. Pomocí 

dotazníkového šetření jsem zjišťoval současný stav poţární ochrany a moţnosti sociálních 

sítí u dětí základních škol v MSK. Zjistil jsem také stav PVČ v PO v jiných zařízeních 

MSK. V další části jsem se zabýval sociálními sítěmi a jejich kladnými a negativními 

vlastnostmi pro pouţití v PO. Zjistil jsem, ţe nejpouţívanější sociální sítí je Facebook, 

jehoţ moţnosti pro efektivní poskytování informací různým skupinám obyvatel jsem 

podrobně rozebral. Vytvořil jsem také souhrnný obsah a rozsah informací poskytovaných 

různým věkovým kategoriím. V závěru jsem se věnoval návrhu řešení a spolupráce 

s dalšími subjekty. Z této kapitoly vyplývá, ţe by se měly rozšířit současné projekty do 

povědomí veřejnosti a to eventuálně i za pomocí placených sluţeb. Kromě šíření informací 

po internetu a sociálních sítích, stále zůstanou v PVČ v PO důleţitými subjekty HZS a 

SDH, které smysluplně šíří PO na hromadných akcích a při spolupráci se školami a to i 

v rámci různých projektů. 

Všechny toto kroky vedly ke splnění veškerých stanovených cílů diplomové práce. 
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