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Úvod 

Primární cíl této práce je návrh modernizace preventivně výchovně činnosti 

Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje na základě průzkumu mezi 

složkami Integrovaného záchranného systému v České republice. Práce je zaměřena na 

návrh formy zaujetí veřejnosti v produktivním věku tj. veřejnosti od 18 let do seniorského 

věku a zjištění, zda je u některé ze složek Integrovaného záchranného systému 

praktikována preventivně výchovná činnost zaměřena na tuto skupinu.  

V České republice není jednotný systém zaměřen na všechny skupiny veřejnosti. 

Všechny složky Integrovaného záchranného systému se při svých preventivně výchovných 

činnostech zaměřují převážně na děti a mládež nebo na seniory.  

Během průzkumu forem preventivně výchovných činností v České republice byl 

průzkum prováděn také v zahraničí. 

Výsledkem této práce budou návrhy na vylepšení komunikace s veřejností v průběhu 

veřejných akcí s preventivně výchovným charakterem. Personální náročnost ze strany 

Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a ekonomická náročnost 

vztahující se na navrhované změny.  
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Rešerše 

Bakalářská práce se zabývá návrhem modernizace forem preventivně výchovných 

činností prováděných v rámci veřejných akcí složkami Integrovaného záchranného 

systému. 

Prvním krokem při shromažďování informací pro vypracování této práce bylo 

shromáždění informací dostupných z legislativních dokumentů, případně vnitřních stanov 

složek, o stanovení úkolů v oblasti preventivně výchovné činnosti. Sekundárním krokem 

bylo zjištění informací ohledně preventivně výchovné činnost od jednotlivých složek 

Integrovaného záchranného systému. Tento krok byl prováděn primárně konzultací 

s osobami pověřenými prací na úseku prevence, která byla prováděna osobně, telefonicky 

nebo prostřednictvím e-mailu.  

Cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda některé ze složek Integrovaného záchranného 

systému využívají formy preventivně výchovné činnosti zaměřené na vzdělávání osob 

v produktivním věku. Zdroje byly převážně čerpány z internetu, legislativních dokumentů 

nebo tištěných časopisů vydávaných Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím 

Hasičského záchranného sboru České republiky [8], [9], [10], [12], [13], [14], [15]. 

Nejvíce hodnotnými internetovými zdroji byly zdroje, které popisovaly jednotlivé 

projekty zaměřené na preventivně výchovnou činnost jednotlivých základních složek 

Integrovaného záchranného systému, které přispěly k návrhům modernizace komunikace 

s veřejností, které jsou výstupem této práce 

.  
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1  Stávající možnosti složek Integrovaného záchranného systému  

V této kapitole budou rozebrány stávající možnosti komunikace jednotlivých 

základních složek Integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) tj. zdravotnická 

záchranná služba (dále jen „ZZS“), Policie České republiky (dále jen „PČR“) a Hasičského 

záchranného sboru České republiky (dále jen „HZS ČR“) s veřejností.  Budou zde popsány 

akce, které dlouhodobě jednotlivé složky IZS pořádají pro širokou veřejnost a další 

možnosti, které umožňují komunikaci s veřejností v produktivním věku.  

Níže uvedené informace byly získány telefonickou nebo e-mailovou komunikaci s 

jednotlivými složkami IZS krajů v České republice, případně z webových stránek daných 

subjektů.  

Činnost IZS upravuje zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o IZS“). Dle ust.  

§ 2 zákona o IZS je integrovaný záchranný systém definován jako:  

„koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění 

záchranných a likvidačních prací.“ [4] 

Všechny složky IZS se předně zaměřují na preventivně-výchovnou činnost u třech 

rizikových skupin: 

 děti a mladiství (mateřské školy, základní školy, příp. střední školy), 

 osoby v post produktivním věku,  

 osoby zdravotně postižené. 

Zainteresování osob v produktivním věku, tzn. pracující populace, probíhá zpravidla 

prostřednictvím jejich potomků. Jedná se o tzv. synergický efekt, kdy rodič doprovází 

potomka na veřejné akce a vysvětluje mu jeho dotazy, případně se sám doptává 

příslušníků/ zaměstnanců složek IZS.  
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1.1 Součinnost složek IZS při PVČ  

Integrovaný záchranný systém v České republice se dělí na dvě kategorie: základní 

složky IZS a ostatní složky IZS, viz diagram 1. 

 

Za podpory všech složek IZS, Karlovarského kraje a jiných organizací vznikla 

Asociace záchranný kruh, která je neziskovou organizací. Tato organizace vyvíjí a 

realizuje systém informování a preventivně výchovnou činnost (dále jen „PVČ“) 

v oblastech běžných rizik a mimořádných událostí. [19] 

Na webových stránkách asociace jsou k dispozici informace o mimořádných 

událostech, o tom jak se zachovat při požáru, jak hlásit na tísňovou linku apod. Tato 

asociace realizuje mnoho projektů, jako jsou např. interaktivní kurzy, multifunkční 

záchranářské centrum Medard, Pan Kroužek apod.  

Vyčleněné síly a prostředky 

ozbrojených sil 

Obecní policie 

Orgány ochrany veřejného zdraví 

Havarijní, pohotovostní, odborné a 
jiné služby 

Zařízení civilní ochrany 

Neziskové organizace a sdružení 

občanů, která lze využít 

k záchranným a likvidačním 

Diagram 1: INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM ČR 

Základní složky IZS Ostatní složky IZS 

Hasičský záchranný sbor ČR 

Jednotky požární ochrany zařazené 

do plošného pokrytí kraje 

jednotkami požární ochrany 

Zdravotnická záchranná služba ČR 

Policie ČR 
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Pan Kroužek je projekt zaměřen na psychickou podporu dětí při mimořádných 

událostech. Jedná se o plyšovou hračku, viz Obr. 1, která je určena pro všechny složky 

IZS. Prozatím je využívána pouze v Karlovarském kraji. [19] 

 

Asociace Záchranný kruh vydala stolní kalendář pro seniory s názvem „týdenní 

kalendář pro naše babičky a dědečky“, kde je možné nalézt informace týkající se 

mimořádných událostí a rizik, kterým jsou senioři každý den vystavování a se kterými se 

mohou potkat. Kalendář obsahuje rady, jak se takovým rizikovým situacím vyhnout, 

respektive jak se na mimořádné a rizikové situace připravit a jak při nich reagovat. 

Kalendář se věnuje problematice volání na tísňovou linku, rizik zimního období, bolesti na 

hrudi, mrtvici apod. Tento kalendář s logem složek IZS je možné zakoupit či předávat jako 

informační brožuru při akcích pro seniory. [19] 

Za podpory všech složek IZS a Karlovarského kraje, v rámci Asociace záchranný kruh, 

vzniklo Centrum zdraví a bezpečí neboli Svět záchranářů v Karlových Varech. Jedná se o 

vzdělávací centrum zaměřené převážně na první rizikovou skupinu tj. děti a mladistvé. 

Pravidelně se zde pořádají Dny IZS a různé akce pro školy. Areál je tvořen budovou 

nemocnice tj. výjezdové stanice ZZS, hasičské stanice, policejní stanice a jinými budovami 

souvisejících s činností záchranných složek. Pohled na Centrum zdraví a bezpečí je na Obr. 

2. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout přistavenou techniku jednotlivých složek IZS, 

vyzkoušet si výstroj užívanou příslušníky HZS ČR. V budovách, které jsou dostaveny pro 

potřeby záchranných složek, mohou vidět například důsledky požáru v domácnosti, možné 

následky požáru. Od záchranářů se dozví jak postupovat při situacích, kterým jsou 

vystavování každý den či v případě krizových situací, jako je např. zakouření domácnosti. 

[19], [20] 

Obr. 1: Pan Kroužek – plyšová hračka vyrobená asociací Záchranný kruh [19] 
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Součástí je také malá vodní plocha, kde je demonstrována záchrana tonoucích osob nebo 

malá skála, kde předvádí svou práci Horská záchranná služba. V areálu Světa záchranářů 

se nachází dopravní hřiště, kde pravidelně dochází k předvádění součinnosti složek IZS 

např. při dopravních nehodách. Děti se zde seznámí se základními pravidly provozu. 

Součástí dopravního hřiště je také železniční přejezd. [20]  

  

Olomoucký kraj ve spolupráci se složkami IZS vytvořil projekt „V ohrožení 

bezpečně“. Jedná se o celkem 24 krátkých videí s tématikou týkající se složek IZS. Tato 

videa jsou publikována na stránkách HZS Olomouckého kraje a vysílána prostřednictvím 

médií. [54] 

V rámci Jihomoravského kraje vznikl projekt „Vaše cesty k bezpečí aneb chytré 

blondýnky radí“. Tento projekt byl vytvořen oddělením ochrany obyvatelstva a krizového 

řízení HZS Jihomoravského kraje v roce 2008, následně se k tomuto projektu připojila 

Policie ČR a od roku 2016 se na něm podílí i Zdravotnická záchranná služba 

Jihomoravského kraje. Jedná se o projekt, který vznikl na základě nedostatečných znalostí 

dospělé populace v oblastech požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Zmíněný program 

oslovuje občany především prostřednictvím tematických letáčků, ve kterých jsou 

seznamováni s řešením nejčastějších typů mimořádných událostí. Tyto letáky byly 

rozeslány na obecní úřady, kde byly vystaveny a nabízeny široké veřejnosti. Projekt se těší 

velkému zájmu již devátým rokem. [22] 

Obr. 2: Náhled na Centrum zdraví a bezpečí neboli Svět záchranářů v Karlových Varech [20] 
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1.2 Zdravotnická záchranná služba  

ZZS je zřizována na základě zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, 

ve znění pozdějších předpisů, a to jednotlivými kraji. Není, tudíž celorepublikově stanoven 

druh a počet preventivně výchovných činností, které má tato složka IZS provádět.  

Na základě této skutečnosti se liší nabídka služeb ZZS v oblasti preventivně výchovné 

činnosti tj. nabídka kurzů pro širokou veřejnost. Přibližně polovina krajů České republiky 

(dále jen „ČR“) poskytuje možnost kurzů první pomoci pro laickou veřejnost, přičemž tyto 

kurzy jsou zpravidla realizovány ve výukových centrech ZZS. Při veřejných akcích se ZZS 

zaměřuje hlavně na vzdělávání první rizikové skupiny tj. děti v oblasti poskytování první 

pomoci.  

ZZS kraje Moravskoslezského, Olomouckého, Karlovarského, Královéhradeckého, 

Jihočeského a Hlavního města Prahy v současné době nedisponují nabídkou kurzů první 

pomoci, a to převážně kvůli nedostatečné kapacitě záchranářů. V těchto krajích probíhá 

primárně edukace odborné veřejnosti tj. lékařů, záchranářů, řidičů ZZS, příslušníků HZS 

ČR, PČR a ostatních složek IZS.  

ZZS zpravidla využívá akcí, které jsou pořádány či spolupořádány dalšími složkami 

IZS, jako jsou například: Dny NATO (Moravskoslezský kraj), Evropský den tísňové linky 

112, Dny složek IZS nebo akcí, na které je přizvána jejich pořadatelem. 

Při těchto akcích jsou využívány statické ukázky, tj. předvedení vozidel ZZS, hry se 

zdravotnickou tématikou pro děti a předvádění první pomoci. Zároveň jsou děti 

odměňovány dárky v podobě záložek, brožur, letáků se zdravotnickou tématikou.  

Samostatně ZZS pořádá Den linky 155, který byl celorepublikově stanoven na den   

15. května. V tento den bylo široké veřejnosti umožněno sledovat provoz krajského 

zdravotnického operačního střediska pomocí web kamery (Liberecký kraj). Na většině 

stanic ZZS v krajích ČR probíhaly dny otevřených dveří, na kterých měli návštěvníci 

možnost prohlédnout si techniku používanou ZZS a vyzkoušet poskytnutí první pomoci 

s profesionály. [23] 
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Celkově deset krajů ČR se již zapojilo do projektu „Kryštůfek záchranář dětem“. 

Projekt se zaměřuje na podporu dětských pacientů, kteří se ocitnou v péči záchranářů, a 

také na edukaci první rizikové skupiny tj. dětí v oblasti poskytování první pomoci. 

„Kryštůfek“ je plyšová hračka v podobě malého chlapce s logem ZZS a číslem 

zdravotnické záchranné služby, viz obr. 3. [24] 

 

Projekt „Kryštůfek záchranář dětem“ se dle požadavků pořadatele akce účastní spolu 

se záchranáři veřejných akcí např.: Dětský den na ZZS (kraj Vysočina), Veletrh hraček 

(Moravskoslezský kraj), Dny NATO (Moravskoslezský kraj), Den záchranných služeb 

(Středočeský kraj) aj., kde je na zvětšené plyšové hračce předváděna první pomoc dětem 

viz Obr. 4. Na tento projekt navazuje další akce pro děti, kterou je „Malování 

s Kryštůfkem“ na zdravotnickou tématiku. [24] 

 

 

Obr. 3: Plyšová hračka z projektu „Kryštůfek záchranář dětem“ [24] 

Obr. 4: Plyšová hračka z projektu „Kryštůfek záchranář dětem“ při přednášení první pomoci na 
dopraváčku v Teplicích [24] 
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1.3  Policie České republiky 

Policie České republiky je řízena zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii ČR ve znění 

pozdějších předpisů. PČR dlouhodobě spolupracuje s místními orgány státní správy, 

školami a zájmovými kroužky. V rámci této spolupráce se pravidelně pořádají akce na 

dopravních hřištích nebo jiné preventivní akce, při kterých je demonstrována činnost PČR 

prostřednictvím psovodů a činností spojených s vyhledáváním nebezpečných látek a 

pohřešovaných osob, předvádění činnosti hipologů, tj. jezdců na koních (viz Obr. 5) a 

předváděním dalších aspektů práce PČR. [3] 

 

Celorepublikově funguje projekt „Zebra se za tebe nerozhlédne“. Jak vyplývá z názvu, 

jedná se o projekt zaměřený na chodce a další účastníky silničního provozu. Projekt má za 

cíl odbourat mýtus o absolutní přednosti chodců na přechodě a osvojit si pravidla 

bezpečného přecházení vozovky. [25] 

Dalším celorepublikovým projektem je například projekt „Senioři sobě“, který je 

zaměřen na nejrizikovější skupinu z hlediska obětí kriminality. Jedná se o projekt, který je 

realizován ve třech fázích. [26] 

Ve spolupráci se společností České dráhy, a.s. vznikl projekt „Preventivní vlak 

Českých drah“, který si klade za úkol seznámit veřejnost, především žáky základních škol, 

středních škol a učilišť, s riziky hrozícími při pohybu kolem železnice. Preventivní vlak je 

tvořen třemi vagóny, přičemž jedním z nich je kinovlak, ve kterém je promítán krátký 

dokument s názvem „To nedáš!“, který popisuje pět situací, které mohou nastat při pohybu 

po železnici nebo v její blízkosti.  

Obr.5: Ukázka služební hipologie Policie ČR [53] 
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Druhý vagón je zaměřen na činnost hasičů, přesněji drážních hasičů, kteří na místě 

vysvětlují a popisují zásahy při železničních nehodách. Poslední vagón je zasvěcen 

konzultacím s odborníky. Návštěvníci mohou diskutovat s vyšetřovateli Správy železniční 

a dopravní cesty, státní organizace nebo PČR v konferenčním voze, který je vybaven 

moderní technikou. Tento projekt funguje již deset let a za tuto dobu prošlo vlakem 16 tisíc 

mladých studentů. Nejrizikovější skupinou jsou studenti ve věku od 14 do 19 let. [27] 

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje vydalo knihu „Policejní pohádky“, 

která cílí na předškoláky a žáky prvního stupně základní školy. Kniha se skládá z šestnácti 

pohádek, které mají za cíl seznámit děti se zásadami bezpečného chování, přiblížit jim 

správné a nesprávné chování v různých situacích. Součástí knihy je audionahrávka těchto 

pohádek, které namluvili sami kriminalisté, mluvčí policie, policista pořádkové policie 

nebo soudce. [28] 

Policejní psovodi v Ostravě pravidelně realizují tzv. „kurz KUZMA“ = kurz 

zodpovědného majitele městského psa. Tohoto kurzu se pravidelně účastní mladí majitelé 

psů, kteří učí své psy základní poslušnosti. Prvotní lekce je vždy ukázkou základní 

poslušnosti služebních psů PČR. Kurz trvá přibližně dva měsíce. [55] 

V návaznosti na rozmach sociálních sítí a využívání internetu vznikl 

v Moravskoslezském kraji projekt, který byl do roku 2010 součástí projektu „Prevence pro 

všechny“. Jedná se o projekt „Poldík webík“, který je především určen pro žáky základních 

a středních škol, pedagogům, ale také pro rodiče žáků, kteří jsou s tímto projektem 

seznamováni např. při třídních schůzkách. Cílem projektu je objasnit správné chování na 

internetu. [56] 

V Praze je pravidelně pořádán Den s Policií, na který bývají přizvány i další složky 

IZS, jako Celní správa ČR, Vězeňská služba a Městská policie hl. města Prahy. V tomto 

roce akci navštívilo odhadem 11.500 osob z hlavního města, nicméně v poměru k počtu 

obyvatel v hlavním městě (k 31. březnu 2017 byl počet obyvatel 1.282.496) se jedná o 

velmi malou účast. [29] 
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1.4 Hasičský záchranný sbor České republiky 

Dle ust. § 26, odst. 2, písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů, Hasičský záchranný sbor ČR 

„zabezpečuje preventivně výchovnou, propagační a ediční činnost na úseku požární 

ochrany podle zaměření stanoveného ministerstvem.“ [1] 

Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 

každoročně vydává plán k realizaci preventivně výchovné činnosti (dále jen „PVČ“), který 

jednotlivé Hasičské záchranné sbory krajů rozpracovávají do svých plánů.  

Ani jeden z výše uvedených předpisů však nestanoví přesný rozsah a způsob provádění 

PVČ, tudíž se způsoby zainteresování veřejnosti v jednotlivých krajích mohou lišit. Je tedy 

zjevné, že systém vzdělávání veřejnosti není ujednocen.  

PVČ je u HZS ČR vykonávána zejména prostřednictvím ediční činnosti, činností 

v rámci projektu Hasík CZ nebo Záchranný kruh a dále pak na veřejných akcích, které jsou 

pořádány jednak přímo HZS ČR, či jinými složkami IZS, obcemi s rozšířenou působností, 

jednotkami sborů dobrovolných hasičů nebo jinými subjekty.  

V rámci těchto veřejných akcí jsou ze strany HZS demonstrovány dynamické ukázky, 

jako je vyprošťování zaklíněných osob (Obr. 6) nebo hašení kuchyňských tuků, spolu 

s preventivní činností, tzn. informační letáky, hry a kvízy pro děti a mládež. Na většině 

akcí je zájemcům umožněno vyzkoušet si výstroj hasiče při zásahu tj. dýchací přístroj, 

helmu, apod.  

Obr. 6: HZS MSK, při soutěži ve vyprošťování v Novém Jičíně [47] 
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HZS ČR spolupracuje s Českou asociací hasičských důstojníků, se kterou je 

realizována kampaň „Detekce požáru a úniku plynu“. Principem tohoto projektu je 

osvětlit široké veřejnosti použitelnost, funkčnost a zabezpečení domácnosti pomocí 

hlásičů kouře a detektorů plynů, a to zejména s ohledem na skutečnost, že v posledních 

třech letech dochází k navýšení obětí požárů v budovách, viz graf 1. [17], [10] 

 

V roce 2016 byl Českou asociací hasičských důstojníků vyhlášen Den požární 

bezpečnosti, jehož hlavním tématem bylo „Bezpečný dům, bezpečný byt“. Cílem této 

veřejné akce bylo seznámit účastníky s činností hasičů a možnostmi zabezpečení 

domácnosti proti vzniku požáru. Tato akce byla pořádána celorepublikově v mnoha 

podobách. Jednalo se o dny otevřených dveří na stanicích HZS ČR nebo provedení cvičení 

na vytipovaných místech. Zároveň byly prováděny i kontroly příjezdových komunikací a 

nástupních ploch na některých místech (tyto kontroly prováděl například HZS 

Moravskoslezského kraje). V těchto místech hasiči rozdávali letáky neukázněným řidičům. 

V rámci dnů otevřených dveří, které připadaly na Den požární bezpečnosti, byla 

předváděna výstroj hasiče a technika HZS ČR. Návštěvníci měli možnost se zeptat hasičů 

na informace týkající se jejich práce nebo obecně požární ochrany. Součástí byla 

preventivně výchovná činnost v podobě soutěží a kvízů pro děti a mládež. K této veřejné 

akci se připojilo několik jednotek sborů dobrovolných hasičů, kteří se podíleli na 

přípravách a organizací jednotlivých akcí, např. zábavné odpoledne na parkovišti (Opava, 

Moravskoslezský kraj). [18] 
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Hasičský záchranný sbor ČR pravidelně organizuje PVČ pro seniory. Během roku 

2016 proběhlo celkově 114 výukových programů po celé ČR, kterých se zúčastnilo 3.597 

seniorů. Tyto akce se obvykle konají na vyžádání ze strany organizací a subjektů 

spolupracujících s osobami v post produktivním věku. Obsahem přednášek pro seniory 

jsou informace o požárním zabezpečení domácností, tísňových linkách, správném 

nahlášení mimořádné události a varovném signálu „Všeobecná výstraha“. Přednášky jsou 

realizovány v domovech seniorů, ale také na akademiích seniorů. [10] 

PVČ se věnují také třetí rizikové skupině, tj. osobám se zdravotním postižením. HZS 

Libereckého kraje v roce 2015 zajistil přednášku pro zrakově postižené a to ve spolupráci 

s organizací věnující se osobám s tímto typem zdravotního postižení, přičemž důraz byl 

kladen na to, aby zrakově postižení občané měli možnost dotekem se seznámit s hasičem 

v zásahovém obleku i s představovaným vybavením. [11] 

HZS Plzeňského kraje v roce 2016 spustil projekt „Usínej bezpečně“, který je zaměřen 

na rizikovost požárů u lidí bez domova. Jelikož tyto osoby nemají přístup k informacím o 

zdraví a bezpečnosti, byl vytvořen leták s názvem „Chceš přijít opravdu o všechno? I o 

svůj život?“. Obsahem letáku byl varovný obrázek a nejčastější příčiny požárů vzniklých u 

lidí bez domova. Ve spolupráci s městskou policií a zástupci Městské charity Plzeň 

navštívili lektoři PVČ vytipovaná místa, kde se osoby bez domova nachází a předali jim 

varovný leták spolu s upozorněním na provizorní kamna, kouřovody a riziko manipulace 

s otevřeným ohněm. Tento projekt byl využit také pro nájemníky ubytoven, kteří jsou 

považováni za rizikovou skupinu. Leták byl přizpůsoben a distribuován hasiči ve 

spolupráci s městskou policí na recepce ubytoven. [15] 

Primárně se všechny kraje v rámci preventivně výchovné činnosti zaměřují na první 

rizikovou skupinu tj. děti a mládež. Jedná se hlavně o propagaci projektu Hasík, který je 

instruktory individualizován pro potřeby základních a středních škol. Projekt nyní funguje 

v osmi krajích České republiky. Součástí projektu jsou plyšové hračky „Hasík“ nebo 

„Hasilka“, které se staly maskoty tohoto projektu. Tyto hračky jsou součástí výjezdových 

hasičských vozidel a slouží pro navázání kontaktu a psychickou podporu při mimořádných 

událostech, kde jsou přítomny děti (podobně jako „pan Kroužek“ nebo „Kryštůfek 

záchranář“). [21] 
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Jihočeský kraj vytvořil ve školním roce 2014/2015 pro děti předškolního a školního 

věku tzv. „Junior deník“, jehož prostřednictvím se čtenáři naučí jak se správně chránit a 

chovat v případě mimořádné události, jak používat hasicí přístroj, co je uloženo 

v požárním automobilu apod. Na konci roku 2015 pak byla vydána brožura s názvem 

„Hrajte si s hasiči“, ve které byly využity materiály z výše zmíněného „Junior deníku“. 

[13] 

Synergický efekt využívají „Hasičské pohádky“, které byly v říjnu roku 2016 

předčítány samotnými hasiči na celkem 137 stanicích po celé ČR. Jedná se o čtrnáct 

pohádek, které psali sami hasiči (operátoři linky 112, tzv. mokří hasiči, vyšetřovatelé 

požáru atd.). Kniha by měla poučit čtenáře jak rychle a účinně pomoct sobě a svým 

blízkým při mimořádné události minimálně do doby příjezdu záchranářů. Pohádky nejsou 

volně prodejné, zpravidla slouží jako odměna při sportovních soutěžích nebo veřejných 

akcích pro děti. [14] 
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1.5 Městská policie Kopřivnice 

V této podkapitole se budu věnovat PVČ vykonávané obecní policií, která je orgánem 

obce zřizovaná obecně závaznou vyhláškou obecního zastupitelstva. Právní rámec 

fungování této ostatní složky IZS je obsažen v zákoně č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve 

znění pozdějších předpisů, přičemž dle ust. § 2 písm. f) tohoto zákona se obecní policie 

podílí na prevenci kriminality v obci. Jelikož PVČ jednotlivých obecních policí je značně 

odlišná a odvislá od zřizovatele, který stanovuje rozsah PVČ, bude se následující popis 

týkat fungování Městské policie Kopřivnice, jejímž zřizovatelem je město Kopřivnice.  

Městská policie Kopřivnice se podílí na veřejných akcích pouze ve spolupráci s dalšími 

složkami IZS jako jsou například „Dny techniky“ či „Oslavy města Kopřivnice“.  

Zároveň však spolupracuje s mateřskými nebo základními školami ve městě. Tato 

spolupráce probíhá pouze na vyžádání ze strany školy. PVČ probíhá zpravidla na místním 

dopravním hřišti (Obr. 7) v rámci zvýšení informovanosti o bezpečnosti dopravního 

provozu. Dále pak v rámci PVČ Městská policie Kopřivnice umožňuje mateřským a 

základním školám exkurzi na jejich služebně v Kopřivnici. MP Kopřivnice nemá 

vytvořeny žádné projekty nebo podklady pro tuto činnost.  

 Obr. 7: Dopravní hřiště využívané pro PVČ v rámci Městské policie 
Kopřivnice [51] 



16 

 

2 Preventivně výchovná činnost v zahraničí 

Tato kapitola je věnována zhodnocení preventivně výchovné činnosti v zahraničí, 

přesněji ve Slovenské republice (diagram 2), kde je složení Integrovaného záchranného 

systému velmi podobné jako v ČR (diagram 1 – Integrovaný záchranný systém v ČR). [30]  

Byly dotázány tři základní složky IZS Slovenské republiky (dále jen „SR“) tj. policie, 

hasičský záchranný sbor a zdravotnická záchranná služba.  

 

  

Hasičský a záchranný zbor  

Zdravotná záchranná služba 

Polícia 

Diagram 2: INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM SR 

Základní složky IZS Ostatní složky IZS 

Kontrolné chemické laboratoria 

civilnej ochrany 

Bánská záchranná služba 

Horská záchranná služba 

Železničná polícia 

Ozbrojené sily Slovenskej 

Obecné (mestské) hasičské zbory 

Závodné hasičské útvary 

Závodné hasičské zbory 

Pracoviska vykonávajíce štátný 

dozor alebo činnosti podĺa 

osobitných predpisov 

Jednotky civilnej ochrany 

Obecná polícia 

Slovenský Červený kríž 

Iné právnické a fyzické osoby, 

kterých predmetom činnosti je 

poskytovanie pomoci při ochrane 

života, zdravia a majetku 
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2.1 Zdravotnická záchranná služba Slovenské republiky 

Zabezpečení zdravotnické záchranné služby v rámci Slovenské republiky upravuje ust.       

§ 2, odst. 1 zákona č. 579/2004 Z.z., o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, ve znění pozdějších předpisů: 

„(1) Záchrannú zdravtnú službu zabezpečujú 

a) operačné stredisko tiesňového volania záchrannéj služby (ďalej len „operačné 

stredisko záchrannej služby“) 

b) poskytovatelia zdravotnej starostlivosti na základe povolenia na prevádzkovanie 

ambulancie záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „poskytovateľ záchrannej 

zdravotnej služby“)“ [6] 

Zdravotnická záchranná služba Slovenské republiky (dále jen ZZS SR) se primárně 

zaměřuje, stejně jako ZZS v České republice, na první rizikovou skupinu, tj. děti a mládež, 

a to zejména formou přednášek, školení a ukázek ze záchranářské činnosti. Jedná se o 

akreditované vzdělávací zařízení, které poskytuje kurzy první pomoci pro laickou i 

odbornou veřejnost.  

ZZS SR je schopna zajišťovat zdravotnický dohled při velkých sportovních, kulturních 

a jiných akcích, vždy na vyžádání pořadatele. 

Stejně jako ZZS v České republice se ZZS SR podílí na akcích konaných v rámci 

Integrovaného záchranného systému Slovenské republiky. Sama se neangažuje v pořádání 

veřejných akcí. 

V případě pozvání ZZS SR na veřejnou akci PVČ je prováděna prostřednictvím 

statických ukázek, tj. ukázek techniky a výukou první pomoci. Tyto PVČ provádí školitelé 

z řad zaměstnanců ZZS SR, kteří postupují podle průvodců zpracovaných pro jednotlivé 

akce. 

Součástí této složky IZS je také „Vrtuľníková záchranná zdravotná služba“. Zásady 

pořádání veřejných akcí jsou podobné jako u ZZS SR. Veřejných akcí se účastní pouze na 

vyžádání. [31] 
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2.2 Policie Slovenské republiky 

Policie Slovenské republiky (dále jen „PSR“) vykonává celoročně opatření zaměřená 

na prevenci kriminality a jiné protispolečenské činnosti. Během výkonu těchto činností 

spolupracuje s orgány státní správy, se školami, školními kluby a zařízeními, 

volnočasovými centry, dětskými domovy, s pedagogicko-psychologickými poradnami, 

krajskými školskými úřady nebo např. regionálními úřady veřejného zdraví.  

PSR se zaměřuje převážně na rizikové skupiny, mezi které patří senioři, zejména ti 

osaměle žijící a starší lidé bez sociálních vazeb. Při těchto činnostech spolupracují 

s obcemi, církevními sbory, kluby důchodců, domovy důchodců či občanskými 

sdruženími. 

V rámci preventivní činnosti jsou prováděné projekty rozděleny do dvou kategorií, a to 

na projekty realizované celorepublikově a projekty realizované na regionální úrovni. 

Všechny níže uvedené projekty jsou realizovány na celorepublikové úrovni.  

Pro děti v posledním roce mateřské školy a prvním roce základní školy je realizován 

projekt „Póla radí deťom“. Tento projekt je celorepublikově realizován od roku 2014. 

Projekt je založen na pracovním sešitě, ve kterém jsou příběhy, básničky, prostor pro 

ověření vědomostí nebo rozvoj kreativity dítěte. Každý příběh je zaměřen na určité téma, 

např. dítě - účastník dopravního provozu, rizika hrozící na ulici, na hřištích, závislosti aj.  

Pro žáky pátého ročníku je určen projekt „Správaj sa normálne“, který má informační 

funkci o činnosti PSR, různých formách závislostí, rasismu, lince důvěry apod. Podobně 

jako v předchozím projektu je základním prvkem pracovní sešit. 

Od dubna letošního roku, tj. od dubna 2017, je projekt „Správaj sa normálne“ nahrazen 

projektem „Detská policajná akadémia“. Projekt je adresován žákům druhého stupně 

základní školy, především žákům 6. a 7. ročníku. Primárním cílem tohoto projektu je 

prevence kriminality. Sekundární úlohou je předcházení jiným protispolečenským 

činnostem a sociálně-patologickým jevům. K prezentaci projektu je vytvořen pracovní 

sešit, který je rozdělen do pěti kapitol (seznamte se s naší Policií, bezpečně na internetu, 

každý je jiný, na cestě nejsi sám a stop násilí). 
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Dalším projektem fungujícím od roku 2010, který je taktéž zaměřen na PVČ u dětí je 

„Oliho příběh“, který vznikl ve spolupráci s železniční policí, německými železnicemi, 

železnicemi Slovenské republiky a s kanceláří hraničního styčného důstojníka německé 

Spolkové republiky. Projekt je určen pro žáky druhých a třetích ročníků základních škol. 

Seznamuje žáky s riziky v železniční dopravě, ukazuje na nebezpečí hrozící při pohybu 

v blízkosti železničních stanic a železničních tratí. K tomuto projektu je vypracován krátký 

ilustrační film na DVD. 

Na seniory je zaměřen celorepublikový projekt „Bezpečná jeseň života“. Jedná se o 

akci primárně určenou všem seniorům, sekundárně starším osamělým lidem, seniorům bez 

příbuzenských vztahů a lidem vyššího věku se zdravotním postižením. Základním cílem 

projektu je ukázat těmto lidem cesty k základním návykům bezpečného chování a tím jim 

napomoct ke zvýšení vlastní bezpečnosti a ochraně před negativními sociálně-

patologickými jevy. V roce 2015 tento projekt oslovil 10.500 seniorů a během roku 2016 

více než 11.500 seniorů. K tomuto projektu je vypracován leták s radami a doporučeními 

v různých oblastech jako bezpečné chování na ulici, zabezpečení majetku a předcházení 

podvodům. 

Stejně jako Policie České republiky, tak i PSR provádí během veřejných akcí 

dynamické ukázky např. zásahy vůči pachateli, využití služebních psů (kynologie), ukázky 

služebních koní (hipologie) aj. 

Většina akcí, které PSR pořádá, je formou přednášek nebo besed na školách nebo 

v domovech seniorů. Na žádost školy je možné akci přesunout například na dopravní 

hřiště, kde jsou dětem osvětleny pravidla silničního provozu, a to nejprve teoreticky, 

následně prakticky.  
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2.3  Hasičský a záchranný sbor Slovenské republiky 

Činnost Hasičského záchranného sboru Slovenské republiky (dále jen HaZZ) v oblasti 

preventivně výchovné činnosti je zakotvena v ust. § 3, odst. 1, písm. g) zákona č. 315/2001 

Z.z., o Hasičském a záchranném zbore, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

HaZZ“), které stanoví, že HaZZ: 

„plní úlohy v oblasti výchovy, vzdelávania a odbornej prípravy na úseku ochrany pred 

požiarmi a v oblasti preventívno-výchovného pôsobenia.“ [5] 

V návaznosti na zákon o HaZZ byl vydán interní dokument Prezídia Hasičského a 

záchranného zboru. Přílohou tohoto dokumentu je věcný a časový harmonogram plnění 

preventivně výchovných úloh.  

Slovenští hasiči se zaměřují stejně jako HZS ČR na PVČ spojené s dětmi. Pořádají 

exkurze školáků mateřských a základních škol na hasičské stanice nebo „Deň hasičov“. 

Dále se podílí na akcích ve spolupráci s obcemi např. „Deň detí“.  

HaZZ spolupracuje s jinými hasičskými záchrannými sbory se zahraničí např. 

Hasičské slavnosti v Litoměřicích (ČR) nebo mezinárodní přátelské utkání ve fotbale 

profesionálních hasičů ČR a SR. 

V rámci PVČ vydalo ministerstvo vnitra Slovenské republiky pod složkou HaZZ 

varovné letáky s názvem „Spaľovanie horlavých látok na voľnom priestranstve a 

vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov“ a „Ochrana lesov před požiarmi“. Jedná se 

o rady a doporučení pro širokou veřejnost pro období, kdy území SR trápí extrémní sucha, 

jejichž cílem je zamezit vzniku požárů. V roce 2016 bylo v důsledku vypalování trávy a 

suchých porostů způsobeno celkově 46 požárů, což bylo celkově 6,29 % z celkového počtu 

požárů. [32], [33] 

Projekt „Bezpečný domov“ vznikl pod záštitou HaZZ a „Slovenskej asociácie 

hasičských dôstojníkov“. Jedná se o preventivně vzdělávací kampaň k detekci požárů a 

nebezpečných plynů, tedy o zvýšení bezpečnosti domácností. Na projektu se podílí i 

společnost „Slovenský plynárenský priemysel“. V rámci projektu byly vytvořeny praktické 

rady a tipy, jak se chovat v případě požáru. Součástí rad a tipů je doporučení, kde by měly 

být instalovány hlásiče plynů případně rady a tipy, kde hlásiče neinstalovat.  
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Na základě tohoto projektu vzniklo krátké video s názvem „Čo by robili hasiči, keby 

nemali čo robiť?“ Video popisuje, jak by vypadala pracovní směna hasičů, kdyby nebyly 

požáry. Video je volně přístupné na portálu youtube.com. Cílovou skupinou tohoto 

projektu je široká laická veřejnost tj. každý občan Slovenské republiky a zároveň i odborná 

veřejnost z oblasti požární ochrany, bezpečnosti zdraví při práci, správy budov, staveb a 

technologií nebo prodejci detektorů. Společnost, která se podílí na tomto projektu, 

vyhlásila soutěž o sto detektorů pro únik plynu. Soutěžní otázka navazuje na výše zmíněné 

video. [34], [35] 
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3 Návrh metod a prostředků PVČ v oblasti požární ochrany 

Primárně je tato kapitola věnována zlepšení a modernizaci komunikace mezi veřejností 

a HZS Moravskoslezského kraje během akcí pro veřejnost.  

V rámci modernizace komunikace s veřejností je nutné pozměnit prvotní vjemy 

návštěvníků akce tak, aby stanoviště HZS Moravskoslezského kraje zaujalo „na první 

pohled“. Až druhotným problémem je komunikace s návštěvníky.  

V průběhu veřejné akce je velmi zásadní první dojem, který přiláká největší počet 

návštěvníků. Tento první dojem na akcích, kde je předváděno technické zázemí HZS 

Moravskoslezského kraje zpravidla obstarávají hasičská vozidla, která obsluhují členové 

výjezdových skupin. Vedle této technické základny je vždy postaven stánek, kde je 

prováděna PVČ prostřednictvím her pro děti, bannerů a letáků. Stánek většinou zaujme 

pouze děti, jelikož jsou u něj vystaveny figuríny hasičů v zásahovém oděvu a 

v protichemickém oděvu. 

Doporučuji níže uvedené návrhy ohledně grafiky a designu řešit s kvalifikovanou 

osobou, která má s obdobnou činností zkušenosti a je objektivně schopná navrhnout 

design, který zaujme návštěvníky akcí, přitáhne jejich pozornost a tím zvýší zájem o 

požární ochranu.  

Zároveň bylo během sběru informací pro tuto práci průzkumem zjištěno, že všechny 

složky IZS se při PVČ zaměřují pouze na rizikové skupiny, tj. děti a mládež, seniory a 

zdravotně postižené osoby. Zaujetí osob v produktivním věku, které nemají děti, tudíž na 

ně nemůže být aplikován synergický efekt, doporučuji projednat s reklamní agenturou, 

která má dostatečné zkušenosti s tím, jak tuto skupinu veřejnosti zaujmout, ať už vizuálním 

efektem nebo zpracováním informací, které jsou pro tuto skupinu potřebné.  Zároveň může 

reklamní agentura poskytnout rady, jak provádět reklamu cílenou na produktivní veřejnost, 

kde tuto reklamu aplikovat a ohledně případných dalších aspektů propagace.  
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3.1 Stávající podmínky pro PVČ 

Aktuálně je materiální základna, pro PVČ na území krajského města, ve skladu na 

Hranečníku v Ostravě, ve kterém si příslušníci HZS Moravskoslezského kraje před 

konáním akce připravují. 

Materiálovou základnu aktuálně tvoří: 

 prezentační stan s logem HZS MSK, 

 lavičky a stoly (tzv. pivní sety), 

 bannery s informace k tématům požární ochrany, 

 letáky s informace o požární ochraně, zpravidla navazují na bannery,  

 figuríny + výstroj a výzbroj hasiče. 

Technickou základnu tvoří zapůjčená dodávka Mercedes-Benz Sprinter od HZS 

Moravskoslezského kraje z jedné ze stanic v Ostravě. Tato dodávka však nemá žádnou 

nástavbu, která by zajistila neporušitelnost elektrických přístrojů potřebných pro prezentaci 

HZS Moravskoslezského kraje. 

Před stánkem jsou prováděny aktivity pro děti (Obr. 8), tzn. doplňovačky, puzzle, 

pexeso a jiné, přičemž většina těchto aktivit je přímo spojena s programem Hasík CZ, který 

je uveden v kapitole 1.4. Uvnitř stánku jsou rozmístěny bannery, které upozorňují na rizika 

spojená s požární ochranou, zejména umístění hlásičů v domácnosti či chování při požáru 

v domácnosti.  

 

 

PVČ na jedné veřejné akci provádí průměrně 5 příslušníků HZS Moravskoslezského 

kraje z odboru prevence.  

Obr. 8: stávající uspořádání stánku HZS MSK při veřejných akcích [48] 
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3.2 Návrh modernizace podmínek pro PVČ 

Všechny metody a prostředky, které jsou zde navrženy, jsou pro zaujetí veřejnosti. 

Pouze stěží jde stanovit metoda, která by zaujala všechny skupiny veřejnosti. Stánek je 

určen pro všechny věkové kategorie, nicméně největší prostor je poskytován PVČ pro děti, 

která je prováděno projektem Hasík CZ.  

Primárně je nutné se zaměřit na podněty, které návštěvníky přilákají blíže, proto se 

prvotně zabývám vzhledem stánku, tj. prezentací HZS Moravskoslezského kraje a následně 

až vybavením a možnostmi PVČ.  

Je velmi potřebné, aby předmětný stánek již z dálky upoutal pozornost návštěvníků 

dané akce, proto navrhuji pozměnit grafiku stánku, ze stávající bílo-modré kombinace 

(Obr. 9) na barevnou kombinaci, kterou nesou hasičské automobily v Moravskoslezském 

kraji. Grafika stanu může být například, jako zadní část vozidel HZS Moravskoslezského 

kraje viz obrázek 10. 

 

 

Stan by obsahoval modrý pruh s názvem a znakem HZS Moravskoslezského kraje. 

Z vnější strany budou umístěny figuríny hasiče v protichemickém obleku a zásahovém 

oděvu, stejně jako tomu je doposud.  

Změny lze provést i v interiéru stanu, který obsahuje bannery s obecnými riziky 

spojenými s požární ochranou. Doporučuji téma interiéru a bannerů odvíjet od stávajících 

problémů veřejnosti tj. zabezpečení požární ochrany v domácnosti/ garáži a zabezpečení 

požární ochrany v období sucha.  

Obr. 9: stávající stánek HZS MSK při veřejných 

akcích [50] 

Obr. 10: Grafika stánku může být podobná jako 

zadní část vozidel HZS MSK [49] 
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V návaznosti na bannery a téma zabezpečení požární ochrany v domácnosti by bylo 

možné zapůjčit si od vyšetřovatelů požárů shořelé předměty, které byly příčinami požáru 

v domácnosti. Tyto předměty doporučuji doplnit o fotografie z požářiště a informace, jak 

se těmto hrozbám bránit. Jedná se například o nabíjecí přívody pro notebook, mobil nebo 

varné konvice, prodlužovací přívody aj. Předměty se vystaví v interiéru stánku a 

návštěvníci budou mít možnost si tyto předměty prohlédnout, podívat se co tyto předměty 

způsobily a přečíst si jak se před těmito hrozbami bránit, případně se zeptat přítomných 

příslušníků z řad HZS Moravskoslezského kraje, odboru prevence.  

Fotografie z míst zásahu a informace o předcházení požáru v domácnosti by bylo 

vhodné doplnit stručnou přednáškou prováděnou ve frekvenci zvolené dle typu akce a 

počtu účastníků (každých třicet či šedesát minut). Tato přednáška by pak rozšiřovala 

informace obsažené u vystavených předmětů. K zajištění dobré slyšitelnosti a 

srozumitelnosti přednášky by bylo potřebné rozšířit vybavení stánku o mikrofon a 

reproduktor. Počítačová prezentace může obsahovat větší množství fotek, než je možno 

umístit na k vystavovaným předmětům, a to včetně zvětšených detailů, a je tedy 

pravděpodobné, že zaujme větší množství lidí než banner. 

V době mezi jednotlivými přednáškami by pak mohly být promítány spoty s tématikou 

požární ochrany, videa z jednotlivých zásahů nebo vizualizace kuchyně, na které může být 

demonstrováno umístění detektorů plynů a par. Účastníky akce by jistě zaujal záznam 

reálného zásahu s komentářem. 

Oblast před stanem je zpravidla věnována dětem, probíhají zde hry „bezpečný domov“, 

„základní složky IZS a jejich činnost“ či „Dobrý a zlý oheň“. Dospělí a starší děti zde pak 

mají možnost ověřit si své znalosti z oblasti požární ochrany prostřednictvím testu. Tyto 

hry se pravidelně opakují a nebudí již u účastníků akcí zájem, zvláště pak v případě, že se 

v blízkém okolí koná větší množství akcí, na kterých je prováděna PVČ a konkrétní lidé se 

pak účastní většího množství akcí.  

Návrh ze strany příslušníků HZS Moravskoslezského kraje odboru prevence spočíval 

ve využití tabletů nebo notebooků. V případě využití této možnosti, lze využít aplikace a 

hry z asociace Záchranný kruh. Jedná se především o hry „Malý záchranář“, „Domeček 

rizik“, „Evakuační zavazadlo“, „Hořící dům“, „Oblékni záchranáře“ nebo „Tísňomat“. [18] 

Je nutno zvážit tuto variantu, jelikož jsou veřejné akce, kde se pohybuje velké množství 

dětí a není možné, aby všichni viděli a měli možnost si hry a promítané videospoty přehrát, 
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vyzkoušet a pořádně prohlédnout. V návaznosti na tuto skutečnost je nutno si uvědomit, že 

s tabletem bude manipulovat během jedné akce několik desítek dětí, tudíž bude uživatelské 

opotřebení větší a nutnost obnovování ekonomicky náročnější.   

Doporučuji provádět PVČ pro děti například formou interaktivní tabule případně 

televizoru, na který mohou být promítány různé situace, se kterými se děti potkávají každý 

den. Poukázat na správné chování při těchto mimořádných událostech jako je např. požár 

domácnosti, dopravní nehoda aj.  

V důsledku nutnosti elektrické energie při výše uvedených aktivitách doporučuji s 

sebou vozit elektrocentrálu pro případ, že nebude organizátory akce umožněn přívod 

elektrické energie z jejich zdrojů.  

Jelikož v návrzích na modernizaci figurují elektrospotřebiče, které by bez zajištění 

proti pohybu mohly být znehodnoceny, doporučuji pořídit dodávku (příklad viz Obr. 11), 

která bude vybavena zařízeními a předměty potřebnými pro preventivně výchovnou 

činnost. 

Dodávka by měla nástavbu, která umožní bezpečné uložení všech elektrospotřebičů a 

elektrocentrály. Zároveň by umožnila skladování stanu, laviček, stolů a jiných předmětů 

pro PVČ. Návrh techniky a dispoziční uspořádání v nakládacím prostoru dodávky by řešily 

osoby kompetentní pro tuto činnost.  

 

Jako návrh jsem zvolila dodávku, jelikož se jedná o techniku, kterou mohou obsluhovat 

osoby s řidičským oprávněním skupiny B. Pro ostatní automobily jako je např. 

kontejnerový nosič je potřeba mít řidičské oprávnění skupiny C, což předpokládám, 

příslušníci HZS odboru prevence nemají.  

Obr. 11: pro příklad dodávka VW Crafter vhodná pro uskladnění předmětů a zařízení pro PVČ [51] 
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Co se týká dynamických ukázek, ty se vždy těší největší pozornosti. Tyto ukázky 

předvádějí členové výjezdu a scénář těchto ukázek je vždy znán dopředu. Zpravidla se 

jedná o vyprošťování osob z havarovaného vozidla tj. předvedení hydraulických nástrojů. 

Při této dynamické ukázce většinou dochází ke spolupráci složek IZS (ZZS a HZS ČR). 

Komentování těchto dynamických ukázek zpravidla provádí organizátor veřejné akce 

případně někdo z členů výjezdové skupiny.  

Doporučuji k těmto dynamickým ukázkám na vybraných akcích zapojit kynologický 

oddíl HZS ČR a předvést návštěvníkům, jak funguje detekce akcelerantů hoření nebo osob 

pod sutinami aj. Tato ukázka může mít preventivně výchovný charakter, jelikož upozorní 

na schopnost psů při zjišťování příčin požárů. Ukázky se zvířaty (hipologie, kynologie) 

mají pravidelně velký počet návštěvníků. Jsou praktikovány především u Policie, málokdo 

má ponětí o psech sloužících pro potřeby Hasičského záchranného sboru ČR. 
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3.2.1 Městečko bezpečí 

Jedná se o projekt, který by doplnil chybějící systém preventivně výchovné činnosti 

v Moravskoslezském kraji. Systém, který by umožňoval provádění PVČ všech složek IZS 

v rámci jednoho areálu.  

Městečko by mělo sloučit všechny složky IZS od těch hlavních tj. Hasičský záchranný 

sbor ČR, Policie ČR a Zdravotnická záchranná služba ČR spolu s Armádou ČR, Celní 

správou ČR, Horskou službou nebo povodím Odry (viz vizualizace Obr. 12). [16] 

Cílem tohoto projektu je zvýšení bezpečnosti, informovanosti a připravenosti široké 

veřejnosti, především rizikových skupin veřejnosti, na rizika spojená s každodenní činností 

nebo rizika plynoucí z mimořádných událostí. V „Městečku bezpečí“ by se měli 

návštěvníci naučit základní pravidla pro zajištění své bezpečnosti a bezpečnosti osob 

v okolí tzn. pravidla dopravního provozu, základy požární ochrany, základy první pomoci.  

Tento areál, který je v současnosti plánován do prostoru mezi Avion Shopping centrem 

Ostrava a Areálem integrovaného výjezdového centra Zábřeh (ředitelství HZS 

Moravskoslezského kraje) na travnaté ploše. [16] 

Součástí areálu by měla být hasičská stanice, policejní stanice s věznicí, centrum 112, 

výjezdové centrum Zdravotnické záchranné služby (nemocnice). Dále by se zde měla 

nacházet školící místnost, malá vodní nádrž a další budovy spojené s propagací činností 

Integrovaného záchranného systému. 

 Obr. 12: vizualizace Městečka bezpečí v Ostravě [16] 
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V rámci preventivně výchovných akcí by byly dynamické ukázky soustředěny na 

spolupráci všech složek IZS například při dopravních nehodách, nebo jiných nebezpečných 

situacích vyžadujících koordinaci všech složek.  

Městečko bude volnočasovým centrem se záměrem vychovávat návštěvníky 

nenásilnou formou tak, aby se uměli vypořádat s krizovými situacemi a předcházeli 

nebezpečí.  

Předpokladem je, že by se zde mělo ročně proškolit až 50.000 osob převážně z řad 

žáků základních a středních škol. [16] 

Projekt Městečka bezpečí je v řešení.  
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3.3 Mediální propagace 

Každá ze složek Integrovaného záchranného systému komunikuje s veřejností 

prostřednictvím médií. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje využívá k 

mediální komunikaci pouze své webové stránky a sociální síť Facebook.  

Možnost využití sociálních sítí je široká, například během roku 2016 bylo na sociální 

síti Facebook sdíleno 97 příspěvků a článků týkajících se oblasti preventivně výchovné 

činnosti v Moravskoslezském kraji. Jednalo se o upozornění na zkoušky sirén, pozvánky 

na akce, na kterých se HZS Moravskoslezského kraje prezentovali, stejně jako o reportáže 

z těchto akcí (například senior akademie, Dny IZS, Muzejní noc). 

V rámci propagace HZS Moravskoslezského kraje i ostatních HZS ČR bych 

doporučila věnovat více pozornosti sociálním sítím (Facebook, Instagram), jejichž 

prostřednictvím je možné oslovit zejména velké množství osob v produktivním věku a dětí.  

3.3.1 Facebook 

Tato sociální síť umožňuje sdílení informací, článků, fotografií, videí i natáčení live 

streamů (živých přenosů). Každý měsíc se na tuto sociální síť připojí přes 56 % uživatelů 

internetu v České republice. V roce 2015 využívalo internet přibližně 6,6 milionu obyvatel 

ČR, což odpovídá přibližně 62 % obyvatel ČR.  

Každoročně se zvyšuje počet připojení na sociální sítě prostřednictvím přenosných 

zařízení (smartphonů, tabletů apod.). Mobilní telefon pro přístup na Facebook využívá 

každý měsíc 3,5 milionu uživatelů, což odpovídá 78 % všech uživatelů Facebooku v ČR. 

Největší zastoupení mají na Facebooku uživatelé ve věkové kategorii 25-34 let, kteří 

představují 31 % z celkového počtu uživatelů této sociální sítě. Druhou nejpočetnější 

skupinou jsou pak uživatelé ve věku od 18 – 24 let. [37], [38], [39] 

V těchto dvou výše zmíněných skupinách je zastoupeno největší množství osob, které 

nemají vlastní děti a které tedy není v rámci PVČ možné zainteresovat synergickým 

efektem. Největší úsilí by mělo být, dle mého názoru, věnováno právě komunikaci a 

oslovování skupiny ve věku od 18 do cca 35 let.  
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3.3.2 Instagram 

Instagram je mobilní aplikace, která umožňuje sdílení fotografií a videí.  

Na podzim roku 2015 Instagram v ČR aktivně užívalo 600.000 uživatel, přičemž počet 

uživatelů se stále navyšuje v návaznosti na stále rostoucí popularitu sociálních sítí.  

I tato sociální síť může být důležitým nástrojem pro zaujetí veřejnosti ve věku od 18 

do 35 let, jelikož lidé v této věkové kategorii opět představují největší počet uživatelů 

Instagramu. [40] 

Pro používání Instagramu je v první řadě zapotřebí vytvořit si uživatelský profil, 

přičemž uživatelské jméno by mělo jednoznačně vystihovat daného uživatele, jelikož 

ostatní uživatelé mají možnost vyhledávat profily podle jejich názvu. Do popisu profilu je 

vhodné doplnit stručnou charakteristiku profilu. 

Při sdílení fotografií a videí se k nim připojují tzv. hashtagy označované „ “. Nejprve 

se zpravidla přikládá hashtag s názvem profilu a dále hashtagy s klíčovými slovy 

vztahujícími se k danému příspěvku (např. hasiči, moravskoslezský kraj, česká republika 

apod.). Díky takto připojeným hashtagům mají ostatní uživatelé Instagramu možnost 

vyhledat příspěvky týkající se IZS či HZS, přičemž profil může sloužit k PVČ. 
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3.3.3 YouTube 

Jedná se o internetový portál, který je určen k přehrávání a sdílení videí. YouTube má 

v ČR celkově 5,2 milionů diváků, kteří ročně shlédnou více než 1,9 miliardy videí. 

Největší skupinou, která přispívá k popularizaci tohoto portálu, jsou osoby ve věku 15 – 34 

let, tudíž cílová skupina, kterou zpravidla nelze oslovit prostřednictvím synergického 

efektu.  

Obliba tohoto portálu stále stoupá, od dubna roku 2016 do března roku 2017se navýšil 

počet uživatelů o 5 %.  

Průměrná doba týdně strávená na této platformě každý týden je vyobrazena v grafu č. 

1. Jedná se o srovnání údajů za duben 2016 a březen 2017. [41], [42] 

 

Před každým videem je krátká reklama. Tuto reklamu může využít HZS ke své 

prezentaci, k přilákání a zvýšení pozornosti u cílové skupiny veřejnosti či k předání 

důležitých informací v krátkém spotu (max. 30 sekund) – například obsahující záběry 

požáru domu, záběry na následky požáru či videa zaměřené na příčiny vzniku požáru. 

Rovněž je možné nechat se inspirovat videospoty, které nechal vytvořit BESIP (subjekt 

bezpečnosti silničního provozu v ČR). 
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4 Zabezpečení preventivně – výchovných akcí 

Preventivně výchovné veřejné akce jsou náročné z hlediska zajištění dostatečného 

personálního obsazení, jelikož se zpravidla konají během víkendů. S tím je samozřejmě 

spojená i ekonomická stránka věci, kdy je nezbytné zajistit jednak odměňování osob 

zajišťujících PVČ a jednak materiály a technické vybavení, které jsou k PVČ nezbytné a 

které je potřeba pravidelně inovovat a obnovovat. 

Počet preventivně výchovných akcí na území Moravskoslezského kraje každoročně 

narůstá, jak je patrno z grafu 2. V roce 2016 se v Moravskoslezském kraji uskutečnilo 

přibližně 80 veřejných akcí, kterých se účastnili hasiči. Na většině těchto akcí byly 

prováděny statické i dynamické ukázky. Pouze při malém množství akcí dochází k využití 

jen jednoho z uvedených typů ukázek. 

 

Z grafu je jasně patrný nárůst počtu veřejných akcí s účastí HZS Moravskoslezského 

kraje v průběhu roku 2016. Jednalo se o nárůst o 54 % oproti roku 2014, kdy se HZS 

zúčastnilo 52 veřejných akcí v Moravskoslezském kraji.  

V roce 2017 je předpokládán obdobný počet preventivně výchovných akcí, jako v roce 

2016 tzn. přibližně 80 veřejných akcí.  
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4.1 Personální náročnost 

K účasti na jedné veřejné akci je zpravidla zapotřebí 5 příslušníků HZS 

Moravskoslezského kraje, kteří zajišťují obsluhu stánku a prezentace. V rámci územních 

odborů se počty osob mohou lišit, minimálně jsou však vždy zapotřebí tři osoby pro 

zajištění prezentace. Osoby obsluhující stánek jsou zpravidla z řad příslušníků HZS 

Moravskoslezského kraje, odboru prevence. PVČ je součástí jejich pracovní náplně, 

zpravidla však netvoří jedinou, hlavní pracovní náplň. 

Celkově se na akcích v Moravskoslezském kraji podílí přibližně 36 příslušníků HZS 

Moravskoslezského kraje z odboru prevence. Při aktuálním počtu přibližně 80 akcí za rok 

je pak zřejmé, že při minimálním personálním obsazení těchto akcí se každý z výše 

zmíněných příslušníků zúčastní přibližně sedmi z nich (tento propočet nezohledňuje 

členění HZS Moravskoslezského kraje na územní odborů.  

Dynamické ukázky jsou zabezpečovány členy výjezdové skupiny, kteří mají službu na 

příslušné stanici v době konání takové veřejné akce. Jedno výjezdové auto je 

v Moravskoslezském kraji obsazeno pěti příslušníky, a to za předpokladu, že se jedná o 

jednoho řidiče a čtyři členy posádky.   

S nově navrhovanými metodami a prostředky nedojde k poklesu příslušníků, jejichž 

účast je pro zajištění adekvátní prezentace při veřejných akcích nezbytná, ale zároveň se 

počet příslušníků potřebných k prezentaci ani nenavýší. 
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4.2 Ekonomická náročnost 

V kapitole 3.2 byly rozebrány návrhy, jejichž realizace by měla dopomoci HZS 

Moravskoslezského kraje k přitáhnutí většího zájmu veřejnosti k problematice požární 

ochrany. Jednalo se především o vizuální prostředky, jako je inovace designu stanu a 

změna způsobu prezentace požární ochrany. 

4.2.1 Návrh stanu 

Stan, který je v současné době používán, disponuje tzv. nůžkovým rozkládáním stanu, 

přičemž tento způsob rozkládání stanu je považován za optimální. Při ponechání tohoto 

typu stanu je nezbytné zajistit jeho ukotvení pro případ nepříznivých povětrnostních 

podmínek na místě konání akce. Pro kotvení je možné využít vaky na písek (viz Obr. 13) 

nebo stabilní ocelové kotvící prvky (viz Obr. 14).  

 

Vaky s pískem, které jsou vyobrazeny na Obr. 13, váží 13 – 14 kg. Jejich naplnění je 

snadné a není potřeba je plnit opakovaně. Skladují se v suchu. [43] 

Ocelové závaží vyobrazené na Obr. 14 se dodává v různých hmotnostech od 13 do    

30 kg, na obrázku je závaží o hmotnosti 15 kg, se kterým se bude dále počítat 

v ekonomické náročnosti návrhu změn. Nevyžadují žádné další náklady. Jelikož se jedná o 

ocel, není potřeba respektovat žádné zvláštní podmínky skladování. [44] 

V tabulce 1 jsou uvedeny ceny výše uvedených systémů kotvení pro nůžkovou 

konstrukci stanu, tzn. pro stávající stan využívaný pro prezentaci HZS Moravskoslezského 

kraje při preventivně výchovných akcích.  

 

Obr. 13: kotvení pomocí vaku s pískem [43] Obr. 14: kotvení pomocí ocelových kotvících prvků [44]  
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Tabulka 1: Rozpočet pro systémy kotvení stanu [42], [43] 

Název produktu 
Hmotnost 

[kg] 

Množství 

[ks] 

Cena za ks 

[Kč] 
Cena [Kč] 

Pískové vaky 13-14 kg 4 180 720 

Ocelové závaží 15 kg 4 795 3 180 

Jelikož v návrhu pro modernizaci byla změna designu stanu např. dle zadní části 

zásahových vozidel HZS Moravskoslezského kraje, doporučuji tuto možnost projednat 

s výrobcem stanů, zda-li je realizace takového návrhu objektivně možná. Nebude-li možné 

změnit dispozice prezentačního stanu, doporučuji provést změny alespoň v barevném 

provedení, a to změny spočívající v použití barev HZS Moravskoslezského kraje, tj. 

kombinace reflexně červené a reflexně žluté barvy.   

Kalkulace pro tuto změnu není dostupná z žádných veřejně dostupných zdrojů a 

výrobce nebyl schopen na přímo vznesený dotaz poskytnou nezávaznou odpověď.  
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4.2.2 Dodávka PVČ 

V návrhu pro modernizaci bylo doporučeno pořídit dodávku např. Volkswagen 

Crafter, který je nabízen ve více variantách. Je nutno zvážit, kolik prostoru je potřeba pro 

uložení všech potřeb pro PVČ, tzn. vytvořit návrh uspořádání nástavby. Všechny níže 

zmíněné možnosti umožňují obsazení pouze třemi osobami, což je minimální počet osob 

potřebných pro preventivní akci, zpravidla se však akcí účastní vyšší počet příslušníků.   

Varianty dodávek značky Volkswagen Crafter nejnovější řady jsou uvedeny v Tabulce 2. 

Tabulka 2: Typy dodávek VW Crafter dle výšky střechy a šířky rozvoru [44] 

Varianta č. Rozvor 

Výška 
střechy 
[mm] 

Délka 

automobilu 

[mm] 

Max. objem 

nákladového 
prostoru [m3] 

Varianta 1 
Střední rozvor 

(Obr. 15) 
2 355 5 986 10,0 

Varianta 2 Střední rozvor 2 590 5 986 11,3 

Varianta 3 
Dlouhý rozvor 

(Obr. 16) 
2 590 6 836 14,3 

Varianta 4 Dlouhý rozvor 2 798 6 836 16,0 

Varianta 5 

Dlouhý rozvor 
s přesahem  

(Obr. 17) 

2 590 7 391 16,4 

Varianta 6 
Dlouhý rozvor 

s přesahem 
2 798 7 391 18,4 

 

Obr. 15: Dodávka VW Crafter – střední rozvor, normální/ vysoká střecha [45] 
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Od vybrané varianty se odvíjí cena dodávky, která začíná na částce 780.000 Kč za 

nový vůz (střední rozvor Obr. 15) u autorizovaného prodejce. K ceně za pořízení 

automobilu je nutné připočíst přelakování na barvy HZS Moravskoslezského kraje, 

vytvoření nástavby do nákladového prostoru, tak, aby umožňovala uložení všech 

potřebných materiálů. [46] 

Další možností, která je ekonomicky méně náročná, je využití jedné z dodávek, které 

jsou umístěny v garážích HZS Moravskoslezského kraje a již nejsou využívány. Jedná se o 

tzv. záložní dodávky. Tuto dodávku by bylo nutné vybavit nástavbou vytvořenou pro 

optimální uložení předmětů a zařízení potřebných pro PVČ s optimálním využitím 

prostoru.  

Obr. 16: Dodávka VW Crafter – dlouhý rozvor, vysoká/ supervysoká střecha [45] 

Obr. 17: Dodávka VW Crafter – dlouhý rozvor s přesahem, vysoká/ supervysoká střecha [45] 
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4.2.3 Ostatní předměty a zařízení 

Z návrhů v kapitole 3.2 vyplývá, že bude zapotřebí interaktivní tabule, promítací 

plátno nebo televizor. V důsledku nedostatku prostoru pro uložení dataprojektoru a ke 

vzdálenosti potřebné pro optimální velikost promítací plochy doporučuji vybavit stánek 

PVČ televizorem napojeným na tablet/ notebook nebo jiný datový přenašeč. Pro umístění 

do malého prezentačního stanu je dostatečný televizor s uhlopříčkou cca 150 cm. Ceny 

těchto televizorů se pohybují v závislosti na výrobci od 20.000 Kč. K televizoru je pak 

nezbytné pořídit podstavec, který umožní vysunutí televizoru do optimální výšky. Stojan je 

nutné vybrat s ohledem na hmotnost a typ televizoru. 

V návaznosti na umístění televizoru do prezentačního stanu doporučuji pořídit 

reproduktory, které mohou sloužit hasičům provádějícím dynamické ukázky ke 

komentování. Pořízení zvukové techniky, zejména mikrofonů a reproduktorů doporučuji 

konzultovat s příslušným specialistou.  

Příslušná videa pro prezentaci vystavených ohořelých předmětů z domácnosti, model 

kuchyně, hry a aplikace pro děti apod., která budou následně promítána do televizoru, je 

vhodné uchovávat a obsluhovat prostřednictvím tabletu či notebooku.  

Provoz všech výše uvedených zařízení vyžaduje přívod elektřiny, kterou v místech, 

kde tato skutečnost nebude zajištěna ze strany pořadatelů, bude zajišťovat elektrocentrála o 

výkonu 2 kW. 

V tabulce 3 je uveden rozpočet pro modernizaci prezentačního stanu preventivně 

výchovné činnost HZS Moravskoslezského kraje.  
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Tabulka 3: Rozpočet pro modernizaci prezentačního stanu PVČ 

Název zařízení/ předmětu Počet [ks] Cena za ks [Kč] Cena celkem [Kč] 

Dodávka 1 min. 780 000 min. 780 000 

Nový design stanu - - - 

Kotvení pro stan 4 180 - 795 720 – 3 180 

Televizor 1 20 000 20 000 

Stojan na TV 1 10 000 10 000 

Reproduktor 1 pár 20 000 20 000 

Notebook 

Tablet 
1 

15 000 

10 000 

15 000 

10 000 

Kabeláž - - - 

Licence Záchranný kruh - - - 

Elektrocentrála 2 kW 1 40 000 40 000 

Ceny uvedené v rozpočtu pro modernizaci PVČ jsou orientační. Jsou zde uvedeny 

ceny, které dle provedeného průzkumu trhu odpovídají výše zmíněnému typu zařízení, 

nebo zadaným parametrům.  

Nevyplněné položky v tabulce jsou položky, u kterých není možné předběžně stanovit 

náklady, neboť není znám přesný počet, nebo výrobci/ poskytovatelé nejsou schopni 

stanovit předběžnou nezávaznou cenu.  
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Závěr 

Cílem této práce bylo navrhnout vhodné a účinné metody pro preventivně výchovnou 

činnost při veřejných akcích. Primárně byla práce zaměřena na zjištění účinné metody pro 

zaujetí produktivní veřejnosti, tj. osob starších 18 let mimo rizikové skupiny. 

Průzkumem v rámci složek Integrovaného záchranného systému České republiky bylo 

zjištěno, že se všechny složky zaměřují na rizikové skupiny veřejnosti tj. děti a mladistvé, 

osoby v post-produktivním věku a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.  

Většina dotazovaných odpověděla na otázku „Máte projekt nebo formu PVČ 

zaměřenou na produktivní veřejnost?“ negativně. Všechny složky IZS se zaměřují 

primárně na děti a mládež. Prostřednictvím této rizikové skupiny působí na jejich rodiče 

tzv. synergický efekt. Žádná ze složek IZS nedisponuje účinnou formou zaujetí pro 

kategorii od 18 do cca 35 let věku, na kterou nelze zpravidla aplikovat synergický efekt.  

Doporučuji se s otázkou propagace a zaujetí veřejnosti v produktivním věku, na které 

nelze zpravidla aplikovat synergický efekt obrátit na osoby z oboru reklamy, případně 

zřídit v rámci HZS Moravskoslezského kraje oddělení propagace, které se bude zabývat 

vzhledem informačních letáků, bannerů nebo bude tvořit návrhy pro zlepšení prezentace. 

Osoby oddělení propagace by měly mít praxi v oboru reklamy a propagace.  

Zároveň doporučuji v rámci modernizace pořídit automobil, který bude přímo 

uzpůsoben pro výjezd na preventivně výchovnou veřejnou akci. Pro obsluhu tohoto 

automobilu by mělo dostačovat řidičské oprávnění skupiny B, jelikož většina osob 

zařazených do skupin určených pro vykonávání preventivně výchovně činnosti nemá 

řidičské oprávnění skupiny C pro řízení nákladních automobilů.  

Personální náročnost při veřejných akcích se v důsledku návrhu modernizace 

komunikace nezmění. Stále se počítá s minimálním počtem tří příslušníků na akci. Při 

veřejných akcích většího rozsahu např. Dny NATO se počet příslušníků navyšuje dle 

zkušeností ( 5-8 příslušníků). 

V závislosti na modernizaci PVČ dojde k primárnímu navýšení ekonomické náročnosti 

převážně pořízením elektronických zařízení potřebných pro tyto návrhy.  
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