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ANOTACE  BAKALÁŘSKÉ  PRÁCE 

ČERNÁ, J. Preventivní výchova dětí v oblasti poţární ochrany na základních školách. 

Bakalářská práce, Ostrava, VŠB-TU, FBI, 2008, 62 s. 

 

Práce přináší pohled na vzdělávání ţáků převáţně v prvních a šestých tříd základních 

škol v oblasti poţární prevence. První část práce popisuje řešení dané problematiky 

v zahraničí a v České republice. Druhá část práce se zaměřuje na popis preventivně 

výchovného program „Hasík“, preventivně výchovné hry Sdruţení hasičů Čech, Moravy a 

Slezska „Plamen“ a doplňkového kurzu k získání odborné způsobilosti určeného pro 

příslušníky Hasičského záchranného sboru České republiky „Preventivně výchovná činnost 

D4“. Třetí část bakalářské práce se zabývá popisem vlastní činnosti v dané oblasti na 

základních školách v okrese Beroun. Závěrečná část popisuje vyhodnocení vlastní 

přednáškové činnosti.   

Klíčová slova: preventivní výchova v oblasti poţární ochrany, program Hasík, hra Plamen, 

kouřové hlásiče, hasící přístroje, poţáry v domácnostech, domácí únikový 

plán, telefonní linky tísňového volání. 

 

BACHELOR  ESSAY  ANNOTATION 

CERNA, J. Preventive education of children in the fire protection area in the basic schools 

Bachelor essay, Ostrava, VSB-TU, FBI, 2008, 62 P.  

 

The essay introduces the view to the training of pupils in the fire protection area mostly 

in firsts and sixths classes in the basic schools. The first part of essay describes solving of 

mentioned relevant questions in the foreign countries and in the Czech Republic. The second 

part of essay is focused to the description of preventive educational programme “Hasík”, 

preventive instructional game “Flame” of Association of fireman in Czech, Moravia and 

Slezsko and supplementary course “Preventive educational activity D4” for the members of 

Fire brigade of Czech Republic to obtain the professional qualification. The third part of 

bachelor essay describes the own activity in mentioned area in basic schools in the Beroun 

district. The final part describes evaluation of own lecture activity. 

Keywords: preventive education in the fire protection area, programme Hasík, game 

Flame, smoke call points, fire-extinguishers, household fires, home escape plan, phone links 

to emergency call. 
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1. ÚVOD 

V posledních letech pozorujeme, jak naše, evropská i světová společnost prochází 

rozsáhlými změnami. Tyto změny neustávají, ale naopak se prohlubuje jejich rozsah a stále 

se urychluje jejich tempo. Jsou zaloţeny na rozvoji vědy, techniky i růstu ekonomiky, 

zasahují do veškerých oblastí ţivota společnosti a kladou stále větší nároky na všechny její 

členy, zejména na jejich připravenost. 

Do všeobecné vzdělanosti obyvatelstva lze zahrnout také oblast poţární a ochrany 

obyvatelstva, která po listopadu 1989 ustoupila do pozadí. Zejména po rozsáhlých povodních 

v letech 1997 a 2002 v České republice a také teroristických útocích v USA v  roce 2001 se 

naše společnost opět vrací k této problematice. 

V ţivotě člověka mohou nastat neočekávané mimořádné události, jako jsou ţivelní 

pohromy jiţ zmíněné povodně nebo poţáry, vichřice, sesuvy půdy atd. Ale také havárie 

s únikem nebezpečných látek a další které mohou ohrozit ţivoty, zdraví obyvatel a způsobit 

velké materiální škody. Ke zmírnění následků těchto událostí přispívají zejména legislativní a 

organizační opatření, která přijímá kaţdý vyspělí stát. Účinně mohou ke zmírnění těchto 

následků nápomoci i samotní občané. Proto je důleţité znát moţná nebezpečí a chování při 

vzniku těchto událostí. Umět si poradit, ale i pomoci svým blízkým a sousedům. [4] 

Zásady komplexní bezpečnosti, návyky chování a humánní cítění je potřeba budovat 

v kaţdém z nás jiţ od dětství, k výchově v této oblasti logicky předurčena zejména rodina a 

škola. Nezastupitelnou roli tu však hrají občanská sdruţení  např. Citadela působící na úseku 

PO a IZS, jejichţ úkolem je mimo jiné preventivně výchovná činnost v oblasti poţární 

ochrany a ochrany obyvatelstva.     

Proto jsem si vybrala téma Bakalářské práce „Preventivní výchova dětí v oblasti 

poţární ochrany na základních školách“ z důvodu vlastní aktivní činnosti kterou vykonávám 

společně se svým manţelem Hynkem Černým na základních školách Berounském okrese. 

V rámci středočeského kraje jsme jediná dvojice, která absolvovala a aktivně přednáší dle 

metodiky „Preventivního programu HASÍK“. Odborný kurz, který byl Akreditován 

Ministerstvem školství mládeţe a tělovýchovy ČR pod č.j. 27 938/2006-25-535 jsem 

absolvovala  v červnu 2005 na vlastní náklady na stanici HZS Opava. Program je zaloţený 

bratry Bohdanem a Štěpánem Mikulkovými a s PhDr. Miroslavem Piňosem, kteří společně 
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s MV GŘ HZS ČR vydali publikaci Výchova dětí v oblastí poţární ochrany. Ta je určena pro 

učitele základních a speciálních škol. Problémem bývá, ţe publikace se ne vţdy dostane do 

povolaných rukou tj. k učitelům zabývajících se preventivní činností a proto se snaţím ve 

spolupráci s manţelem napomoci při výkladu dané problematiky. Naše přednášky jsou 

doplněné multimediální prezentací, která zahrnuje jak grafické prvky, tak video ukázky, 

praktické ukázky a v neposlední řadě technické prostředky v oblasti PO.  

Předloţená bakalářská práce se nesoustřeďuje na popis všech probíhajících 

preventivních programů v České republice, ale převáţně na jiţ zmíněný program Hasík 

zaměřený na ţáky druhých a šestých tříd základních škol. 
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1.1.  REŠERŠE 

  Při studiu řešené problematiky bakalářské práce jsem vycházela z  následujících  

literárních pramenů: 

 

HORÁČEK, Jiří; MIKULKA, Bohdan; Mikulka, Štěpán; PIŇOS, Miroslav. 

Výchova dětí v oblasti poţární ochrany. Ostrava: Kniţnice ČAHD, svazek 3, 1998. 70 s.  

Tato publikace hodnotí stav výchovy v oblasti poţární ochrany v ČR a navrhuje 

vzdělávací systém pro základní školy. Při tomto návrhu vyuţívá kolektiv autorů zkušeností ze 

zahraničí. Kromě schéma vyuţití výukového programu nabízí tato kniha ještě návody a 

praktické rady, které se týkají přípravy výukového programu i samotné komunikace s dětmi. 

MIKULKA, Bohdan; MIKULKA, Štěpán; PIŇOS, Miroslav. Výchova dětí v oblasti 

poţární ochrany: příručka pro učitele základních a speciálních škol. 1. vyd. Praha: MV – GŘ 

HZS ČR, 2003. 185 s. ISBN 80-86640-21-3.  

Jedná se o příručku pro učitele základních a středních škol, která je rozdělena na část 

teoretickou a část metodickou. V části teoretické jsou uvedeny informace o poţární ochraně 

počínající pasáţemi z právních předpisů, přes popis principů hoření a nebezpečných zplodin 

vznikajících při hoření, průběh poţáru a způsoby jeho hašení, druhy hasicích přístrojů a jejich 

pouţití, základní popis činnosti jednotek poţární ochrany při mimořádné události aţ po 

některá témata první pomoci a zdravovědy. V části metodické jsou pak uvedeny konkrétní 

příklady výkladu jednotlivých témat včetně způsobu ověřování znalostí dětí.  

MIKULKA, Bohdan; MIKULKA, Štěpán; PIŇOS, Miroslav. Výchova dětí v oblasti 

poţární ochrany a ochrany obyvatelstva: metodická příručka pro instruktory. 1. vyd. Bruntál: 

Citadela o.s., 2007. 200 s       

Publikace je určena pro instruktory z řad příslušníků HZS a členů SDH vykonávající 

výchovnou činnost v oblasti PO na základních školách. Instruktoři naleznou v publikaci 

základní soubor informací nejen o problematice práce s dětmi. Informace jsou podávány 

„stravitelnou formou“. Nejedná se tedy o přesné definice a případné „nepřesnosti“ jsou 

uvedeny záměrně z důvodu zjednodušení problematiky. 
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PIŇOS, Miroslav. Psychologie a komunikace. 1. vyd. Jánské Koupele: Ústřední 

hasičská škola SH ČMS, 2007. 65 s., 

Publikace mimo jiné popisuje komunikační dovednosti, pravidla řízené diskuse, 

asertivní práva, nonverbální komunikaci a řeč těla, efektivní naslouchání, náročné a 

konfliktní sociální situace, zvládání limitních situací, umění zaujmout posluchače. 

 

 MARTÍNEK, Bohumír; LINHART, Petr; a kolektiv autorů. Ochrana člověka za 

mimořádných událostí: příručka pro učitele základních a středních škol. 1. Vyd. Praha: MV 

GŘ HZS ČR, 2003. 119 s., ISBN 80-86640-08-6. 

Příručka obsahuje návod, jak ţáky připravit na dopad moţných následků ţivelných 

pohrom a dalších mimořádných událostí, způsobených lidskou činností, které mohou přivodit 

tělesná zranění nebo duševní poruchy, ztráty na ţivotech nebo majetku.  

Publikace je rozdělena do 4 samostatných kapitol. Kapitola I podává všeobecný přehled 

o problematice ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí. Kapitola II se zaměřuje na 

mimořádné události způsobené přírodními silami. Kapitoly III a IV se soustřeďují na 

mimořádné události způsobené lidskými činnostmi, nedbalostí nebo technickými poruchami.  

BARTOŠ, Radek. Poţární výchova a záchranářství: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inţenýrství, 2004. 35 s., 1 příl.  

Bakalářská práce se zabývá zavedením předmětu Poţární výchova a záchranářství do 

výuky na základních školách. Vytváří základní přehled o činnosti a technických prostředcích 

HZS ČR, obsahuje definice, cíle metody a formy výuky v této oblasti. 

 

KROUPA, M. Chování obyvatelstva v případě havárie s únikem nebezpečných 

chemických látek. Praha: MV- GŘ HZS ČR, 2004, 46 s. ISBN 80-86640-23-X. 

Příručka podává informace o vlastnostech nebezpečných chemických látek a zásadách 

první pomoci při zasaţení. Seznamuje se základními právními předpisy o ochraně 

obyvatelstva a popisuje zásady chování obyvatelstva při havárií s únikem nebezpečných 

látek.  
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2. ZÁKLADNÍ  POJMY  A  LEGISLATÍVNÍ  RÁMEC 

2.1.   Definice základních pojmů 

Pro snadnější orientaci v problematice preventivně výchovné činnosti je nutné si 

vysvětlit základní pojmy, se kterými se pracuje v dalších kapitolách bakalářské práce.  

Hořlavé látky – k tomu, aby mohlo dojít k hoření, coţ je v zásadě oxidačně redukční 

reakce, je nutná přítomnost hořlavé látky a oxidačního prostředku. K těmto látkovým 

komponentům je potřeba přidat i dostatečnou zápalnou teplotu [2].  

Integrovaný záchranný systém - koordinovaný postup jeho sloţek při přípravě na 

mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací [19]. 

Mimořádná událost - škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy, a také havárie, které ohroţují ţivot, zdraví, majetek nebo ţivotní prostředí     

a vyţadují provedení záchranných a likvidačních prací [19]. 

Nehoda -  událost, při níţ dojde k poškození nebo zničení dopravního prostředku nebo 

ke zranění či úmrtí osob v souvislosti s dopravním provozem [18]. 

Oheň – je lidmi řízené a na určitý prostor ohraničené hoření.  

Poţár – je nekontrolovatelné a neţádoucí hoření, při kterém hrozí nebezpečí poškození 

zdraví a majetku, jakoţ i hoření, při kterém jiţ k újmě na zdraví a majetku došlo. Toto hoření 

není předem ohraničené na určitý prostor.  

Teplo – nejznámější negativní účinek tepla vznikajícího při hoření je přímí kontakt 

s plamenem. Šíří se vedením a sáláním [6].  

Teplota hoření – je nejniţší teplota, při které kapalina zahřívaná v předepsaném 

přístroji za definovaných podmínek vyvine tolik par, ţe jejich směs se vzduchem po 

přiblíţení iniciačního zdroje vzplane a hoří bez přerušení nejméně 5 sekund [6]. 

Teplota vznícení – nejniţší teplota, při které se za definovaných zkušebních podmínek 

hořlavá látka ve směsi se vzduchem sama bez vnějšího zdroje zapálení vznítí [6].  

Teplota vzplanutí -  je nejniţší teplota, při které se za přesně definovaných podmínek 

zkoušky vytvoří nad hladinou takové mnoţství par, ţe jejich směs se vzduchem po přiblíţení 

plamene vzplane a ihned uhasne [6].    

Zplodiny hoření – všechny plynné, pevné a kapalné produkty hoření např. oxid 

uhelnatý, oxid uhličitý, oxid siřičitý, chlorovodík, kyanovodík a fosgen [6].  
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2.2. Legislativní rámec 

2.2.1. Zákon o Požární ochraně 

Zákon č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů stanoví 

povinnosti právnických a fyzických osob, postavení a působnost orgánů státní správy a 

samosprávy na úseku poţární ochrany. Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou 

ochranu ţivota a zdraví občanů a majetku před poţáry a pro poskytování pomoci při 

ţivelných pohromách a jiných mimořádných událostech, stanovením povinností ministerstev 

a jiných správních úřadů, právnických a fyzických osoba postavení a povinnosti jednotek 

poţární ochrany. „Kaţdý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku poţáru, 

neohrozil ţivot a zdraví osob, zvířat a majetek. Při zdolávání poţárů, ţivelných pohrom a 

jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li 

tím váţnému nebezpečí nebo ohroţení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom 

důleţitá okolnost. Je povinen poskytnout také potřebnou věcnou pomoc.“   

 

2.2.2. Zákon o Integrovaném záchranném systému 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému je základním právním 

předpisem pro integrovaný záchranný systém. Vymezuje přípravu na vznik mimořádné 

události, kdy dojde k provádění záchranných a likvidačních prací dvěma anebo více sloţkami 

integrovaného záchranného systému. Mimořádná událost je definována jako škodlivé 

působení sil a jevů vyvolané činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohroţují 

ţivot, zdraví, majetek nebo ţivotní prostředí a vyţadují provedení záchranných a likvidačních 

prací. IZS je určen pro koordinaci záchranných a likvidačních prací při mimořádných 

událostech včetně havárií a ţivelných pohrom. IZS není institucí. Je  to systém s nástroji 

spolupráce a modelovými postupy součinnosti (typovými činnostmi) a je součástí systému 

pro zajištění vnitřní bezpečnosti státu. Je jím naplňováno ústavní právo občana na pomoc při 

ohroţení zdraví nebo ţivota. IZS vznikl z kaţdodenní činnosti potřeby záchranářů, zejména 

při sloţitých haváriích, nehodách a ţivelných pohromách, kdy je třeba organizovat společnou 

činnost všech, kdo mohou svými silami a prostředky, nebo jinými moţnostmi přispět 

k provedení záchrany osob, zvířat, majetku nebo ţivotního prostředí.  

Základními složkami IZS jsou:  

- Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR), Jednotky poţární ochrany 

zařazené do plošného pokrytí, Policie ČR, Zdravotnická záchranná sluţba. 
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2.2.3. Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky 

Zákon č. 238/2000 Sb. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 

některých zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., řeší úkoly a organizaci Hasičského 

záchranného sboru ČR (HZS ČR) a  práva a povinnosti jeho příslušníků. Základním posláním 

HZS ČR je chránit ţivoty a zdraví obyvatel a majetek před poţáry a poskytovat účinnou 

pomoc při mimořádných událostech. Kaţdý příslušník je povinen sloţit slib, ve kterém se 

zavazuje, ţe bude chránit ţivoty a zdraví občanů a zvířat, jakoţ i majetek s nasazením 

vlastního ţivota a zdraví. Při zdolávání mimořádných událostí se mohou dostat do konfliktu 

povinnosti zasahujících členů jednotek a jiných občanů. Proto je třeba si uvědomit, ţe 

vzhledem k prvořadému úkolu zdolání poţáru a záchraně ţivotů mohou některá práva 

zasahujících příslušníků omezovat nároky fyzických i právnických osob. Mimo jiné je 

příslušník oprávněn, vyţaduje-li to účinné provedení záchranných a likvidačních prací, 

vyzvat kaţdého, aby nevstupoval na určená místa nebo se podrobil omezením vyplívajícím 

z provedení zásahu. Kaţdý je povinen příslušníka uposlechnout. Příslušník také můţe osobu 

legitimovat a ta je povinna výzvě vyhovět. Na druhou stranu má příslušník HZS ČR také 

mnoho povinností. Velmi důleţitá je povinnost jednat při zásahu tak, aby nevznikla 

v souvislosti se zásahem osobám bezdůvodná újma a aby případný zásah do jejich práv a 

svobod nepřekročil míru nutnou k dosaţení účelu zásahu. Také je povinen dbát, aby na 

majetku, který je předmětem zásahu, nevznikly odcizením nebo poškozením škody, kterým 

lze zabránit. V praxi se dbá laicky řečeno na to, aby zásahem nevznikaly větší škody neţ 

poţárem. 

 

  

2.2.4. Zákon o Krizovém řízení 

Zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení mimo jiné stanovuje obecním úřadům 

povinnost seznamovat právnické a fyzické osoby s charakterem moţného ohroţení, 

s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení. Dále stanoví, ţe kaţdá 

fyzická osoba pobývající na území České republiky má právo na nezbytné informace o 

připravovaných krizových opatření k ochraně jejího ţivota, zdraví a majetku. 
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2.2.5. Zákon o Chemických látkách a chemických přípravcích  

Předmětem zákona č. 356/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů ,  je klasifikace a 

zkoušení nebezpečných vlastností, balení a označování, uvádění na trh nebo do oběhu a při 

vývozu a dovozu chemických látek a chemických přípravků, při oznamování a registraci 

chemických látek. Vymezuje působnost správních orgánů při zajišťování ochrany zdraví a 

ţivotního prostředí před škodlivými účinky chemických látek a chemických přípravků. 

Klasifikuje postup při zjišťování nebezpečných vlastností látky nebo přípravků, hodnotí 

zjištěné vlastností  a zařazuje takové látky nebo přípravky do jednotlivých skupin 

nebezpečnosti. Nebezpečné látky nebo přípravky jsou látky, které mají za podmínek 

stanovených tímto zákonem jednu nebo více nebezpečných vlastností, pro které jsou 

klasifikovány jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, ţíravé, vysoce 

toxické, zdraví škodlivé, dráţdivé a nebezpečné pro ţivotní prostředí. 
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3. STATISTIKY  

Dle statistik za poslední tři roky vyplývá, ţe bohuţel kaţdoročně dochází k nárůstu 

počtu poţárů na našem území i ke zvýšení počtu usmrcených a zraněných osob. Preventivně 

výchovná činnost proto můţe pomoci tento nárůst sníţit popřípadě pozastavit. V tabulce č. 1 

je uveden přehled počtu poţárů na území České republiky včetně počtu zraněných a 

usmrcených osob.  

 

Tabulka č.1 – Počet poţárů v letech 2005, 2006 a 2007 [15]. 

 
 

2005 

 

2006 

 

2007 
 

Počet poţárů 

 

20184 

 

20540 

 

22394 
 

Počet 

usmrcených osob 

 

139 

 

144 

 

130 

 

Počet zraněných 

osob 

 

914 

 

919 

 

1023 

 

 

 

V následující tabulce č.2 je uveden přehled počtu poţárů způsobený dětmi ve věku do 

15 let za poslední tři roky. 

 

Tabulka č.2 – Počet poţárů způsobený dětmi do 15 let. [15]. 

 
 

2005 

 

2006 

 

2007 
 

Počet poţárů 

 

301 

 

272 

 

280 
 

Počet 

usmrcených osob 

 

1 

 

0 

 

1 

 

Počet zraněných 

osob 

 

30 

 

37 

 

24 
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Tabulka č. 3 obsahuje údaje o počtu poţárů a přímé škody způsobené dětmi ve věku 

do 15  let ve Středočeském kraji. 

 

Tabulka č.3 – Počet poţárů způsobený dětmi do 15 let ve Středočeském kraji [10]. 

 
 

2004 

 

2005 

 

2006 
 

Počet poţárů 

 

75 

 

59 

 

45 
 

Přímá škoda 

v tis.Kč 

 

4012 

 

3573 

 

5815 

 

 

Na obrázku č. 1 je uveden přehled preventivně výchovné činnosti, je zřejmé, ţe 

v posledních letech dochází k nárůstu preventivně výchovné činnosti prostřednictvím 

tiskových zpráv, rozhlasu a televize, ale na školách je tento trend spíše opačný.  Konkrétně za 

rok 2005 bylo vykonáno na školách 3552 akcí oproti tomu v roce 2007 jen 2727, coţ je 

pokles o 23%. 

 

    Obrázek č. 1 –  Přehled preventivně výchovné činnosti HZS ČR v letech 2005 aţ 2007 [15]  
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4. ZAHRANIČNÍ PREVENTIVNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY  

4.1.  Anglie 

Program výuky o poţární ochraně rozpracoval Linkolnshirský hasičský sbor jiţ v roce 

1978. Program umoţňuje předávání informací ve třech samostatných věkových skupinách 

školních dětí a to ve druhém, šestém a desátém ročníku. Pro ţáky jsou vytvářeny zajímavé a 

atraktivní materiály, aby se o ně mohly podělit se svojí rodinou. Námět je pečlivě vybrán tak, 

aby byl věcný a je vyjádřen psanou a grafickou formou, která napomáhá snadnějšímu 

pochopení. Vysoce účinná jsou setkání s příslušníkem hasičského sboru, která zajišťují, ţe 

děti pochopí závaznost a důleţitost poţární bezpečnosti. Kvalita programu je sledována 

namátkovou kontrolou, kterou provádí koordinátorem výuky, Koordinátor musí být 

vyškoleným a zkušeným učitelem. Školy zpracovávají hodnotící dotazník jako zpětnou 

vazbu, ta je uţitečná pro doladění prezentací. Cílem je odstranit lhostejnost a podporovat 

mladé lidi k větší vnímavosti poţární bezpečnosti jejich budoucího ţivota [6].  

 

4.2.  Kanada  

Základem je vytvoření výuky pro děti za přispění kanadských hasičů. Tento program 

patří k nejpropracovanějším a to ve světovém měřítku. Děti získávají první informace o 

nebezpečí poţáru jiţ v raném věku. Výuka je rozdělena do dvou částí. Pro děti populární část, 

přinášející atraktivní záţitky, ale méně informací. Druhá část přináší velké mnoţství 

potřebných informací. Vzájemnou kombinací lze docílit efektivního vyuţití času věnovaného 

dětem. Výuka probíhá ve speciálně upravené učebně, která slouţí pouze výhradně k tomuto 

účelu. Po přivítání dětí následuje představení hasičů a jejich práce, poté se děti oblékají do 

imitací zásahového oblečení a nasazují přilby. Vlastní školení probíhá za vyuţití precizního 

modelu domku (hazard house) viz. obrázek č.2, kde děti vyhledávají závady a chyby a učí se 

pravidlům chování při poţáru. Poté následuje krátká hra, kdy dobrovolník z řad dětí 

napomáhá školícímu hasiči při vyhledávání raněného a to vše v plné zbroji u dětí s imitací. 

Na závěr děti shlédnou vozový park a seznámí se se psem Sparky, který se v posledních 

letech stal symbolem hasičů pro kanadskou mládeţ. Při odchodu děti obdrţí fotografie na 

kterých jsou zachyceny při osobní účasti a hrách během školení [6].     
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Obrázek č. 2 a 3 –  Maskot programů Anglie a Slovenska [12, 8].  

 

4.3.  Slovensko 

V současné době na Slovensku probíhá projekt Škola mladých záchranářů, který vznikl 

z iniciativy sdruţení Rescue team Slovakia a eSlovakia. Cílem tohoto programu je 

zprostředkovat ţákům základních škol a studentům středních škol základy záchranářství, 

pomoc při zvládnutí a zorientování se v krizových situacích. Dále pak vysvětlit výhody a 

uţitečnost internetu, počítačů a multimédií při výuce. Samotný kurz probíhá distanční formou 

prostřednictvím internetu se zaměřením na následující témata: 

- poţární bezpečnost v domácnosti I. 

- poţární bezpečnost v domácnosti II. 

- poţární bezpečnost a domácnosti s prvkami prevence dětských úrazů 

- poţární bezpečnost – nebezpečí v domě 

- evakuace škol a dětí 

- dopravní výchova a jiné. 
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5. PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST V ČR 

5.1. Zaměření preventivně výchovné činnosti  

Preventivně výchovnou činnost zajišťují: 

- Ministerstvo vnitra prostřednictvím GŘ HZS ČR 

- HZS krajů 

- obce 

- občanská sdruţení 

- jiné orgány a organizace působící na úseku poţární ochrany  

 

Lze jí rozdělit podle moţností jednotlivých subjektů a jejího naplňování na tři období:  

- krátkodobou (prostřednictvím besed, dnů otevřených dveří)  

- střednědobou (prostřednictvím soutěţí, internetu) 

- dlouhodobou (prostřednictvím výuky na školách, tisku, televize) 

 

Koncepce PVČ v podmínkách HZS vychází z úkolů a povinností stanovených zákonem 

č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“). 

Čerpá z dlouhodobých praktických zkušeností a současně zohledňuje hodnotové poţadavky 

komunikace s veřejností, podle zaměření stanovených MV - GŘ HZS ČR a programových 

aktivit HZS kraje. Koncepce je zaměřena na následující kategorie. 

 

Děti v předškolním věku: 

- besedy a ukázky s příslušníky HZS 

- organizované návštěvy poţárních stanic 

- výtvarné soutěţe 

- nácviky evakuace z objektu 

- propagační materiály 

 

Ţáci základní škol: 

- besedy s příslušníky HZS 

- organizované návštěvy na stanicích HZS kraje 

- nácviky evakuace objektu 

- soutěţe výtvarné a literární 
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- výuka tematicky zaměřená na poţární ochranu 

- výchovné programy 

- propagační materiály 

 

Středoškolská mládeţ: 

- besedy příslušníků HZS ve školách, ukázky prostředků poţární ochrany 

- nácvik evakuace objektu  

- názorná propagace 

 

Kaţdoročně vydává GŘ HZS ČR publikace, VHS a DVD určené pro učitele základních 

a středních škol s metodikou výuky v oblasti poţární ochrany. Publikace napomáhají 

učitelům s průběhem výuky.   

Koncepce stanovuje, ţe v průběhu výuky poţární prevence na základních školách by 

měly být zachovány veškeré základní vzdělávací principy pedagogiky. Důraz by měl být 

kladen na další prohloubení vzájemné důvěry mezi učiteli a ţáky. Důleţité je navození tvůrčí 

atmosféry ve třídě podpořené vzájemnou komunikací například pomocí soutěţí, her či  

scének [10]. 

Důleţitou roli hraje také pouţívání názorných pomůcek a vyuţívání propagačních 

materiálů, stejně jako drobných odměn pro děti. Prostředí pro realizaci by mělo být přátelské, 

osvědčený je komunitní kruh uprostřed místnosti. I přes celkově spíše volnější a zábavné 

pojetí hodiny, je nutno mít na zřeteli, ţe některé předkládané informace jsou často ţivotně 

důleţité a budou ţáky bez ohledu na výběr jejich budoucího povolání, provázet po celý ţivot. 

Systém programu tvoří dvě základní nosné části. Jedná se o metodickou část prvního a 

druhého cyklu. První je déle členěn do sedmi bloků a je určen ţákům prvního stupně 

s výjimkou prvních tříd. Ţákům jsou zde předávány nejzákladnější informace, celé 

zpracování zohledňuje věk a schopnost dětí daných skupin. 

Ţákům druhého stupně je potom určen druhý cyklus s výjimkou devátých tříd. Cyklus 

je opět členěn, tentokráte do osmi bloků. Na začátku hodiny jsou nejprve zopakovány 

základní informace z prvého cyklu a následně jsou tyto informace dále prohlubovány.   

V závěru je ţákům umoţněna návštěva stanice jednotek poţární ochrany, která můţe 

být nahrazena návštěvou hasičů přímo ve třídě. V obou případech je důleţité, ţe si děti 

mohou o čerstvě získaných informacích popovídat také přímo s hasiči. Tento systém dává 
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současně prostor k objasnění moţných nejasností, které se mohou vyskytnout v průběhu 

výuky.        

Další formou vzdělávání v dané oblasti zajišťovanou GŘ HZS ČR je doplňkový kurz 

preventivně výchovné činnosti. Cílem je osvojení a prohloubení znalostí z oblasti preventivně 

výchovné činnosti. Kurz poskytuje informace o nových poţárních předpisech v oblasti PO, 

ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Zaměření preventivně výchovné činnosti 

v návaznosti na platný dokument GŘ HZS ČR. Poznatky získané ze statistického sledování 

událostí, přehled plnění poţární prevence, databází pro výkon SPD, rozbory a jejich vyuţití. 

Základy psychologie, jednání s lidmi, principy pedagogické činnosti, jednání a komunikace 

se sdělovacími prostředky, rétorika, umění mluvit, jak psát srozumitelně pro širokou 

veřejnost. Řešení konfliktních a stresových situací, asertivita. 
 

5.1.1. Dráček Záchranáček 

Pro snadnější komunikaci a sníţení traumatu u dětí při mimořádné události je 

v současné době vyuţíván maskot dráček Záchranáček (obr. 4 a 5). Ten měl nejdříve jen 

kreslenou podobu a objevoval se pouze na propagačních materiálech. Podnět k vyrobení 

identické plyšové hračky dali záchranářům právě hasičští psychologové. Pouţívat k zásahům 

ho začali hasiči asi v polovině krajů ČR. Podle statistiky generálního ředitelství se případů, 

kdy na místě neštěstí je traumatizované dítě, stane ročně aţ dva tisíce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4 a 5 – Dráček Záchranáček [10].  

http://ad2.billboard.cz/extra/takeit/takeit_redirect.bb?idpool=4827529&idserver=33353&idsekce=1&idpozice=1&typbanneru=32&idadword=2525330&idproduct=1150855&idclient=46580379
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6. PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ HRA „PLAMEN“ 

6.1.  Obsah programu 

Posláním hry s nejdelší tradicí v ČR, která v roce 2008 oslaví 35 let trvání, je rozvíjet 

dětské znalosti, vědomosti a dovednosti a získávat návyky v jednotlivých oblastech činnosti 

s přihlédnutím ke specifické oblasti poţární ochrany. Cílem hry je soutěţní formou 

podporovat celoroční mimoškolní pestrou činnost dětí se zájmem o poţární ochranu. 

Vyhlašovatelem soutěţe hry Plamen je v České republice Sdruţení hasičů Čech, Moravy a 

Slezska. Zúčastnit se mohou nejméně 9členné kolektivy bez rozlišení pohlaví ve věku do 15 

let [11].  

 

Druţstva soutěţí ve hře Plamen bez rozlišení pohlaví v kategoriích: 

- mladší: do 11 let 

- starší: od 11 do 15 let 

 

     V rámci přípravy předškolní mládeţe na jednotlivé disciplíny hry Plamen je 

nezbytné vyuţívat výchovných metod, které odpovídají jejich věku (hra, pochvala apod.). 

Konkrétní podmínky účasti dětí mladších 6 let v okresních kolech hry Plamen stanoví 

jednotlivé Okresní odborné rady mládeţe (OORM) OSH v okresních dodatcích Směrnice hry 

Plamen. Ročníkem hry se rozumí období od 1. září do 31. srpna dalšího roku ačkoliv se jedná 

o mimoškolní aktivitu je její období shodné se školním rokem. 

Obvodová a okresní kola jsou zpravidla rozděleny na 2 části (např. podzimní a jarní 

kolo). Program jednotlivých částí určí příslušné štáby hry [11]. 

 

Program obvodových a okresních kol: 

- zahájení celoroční činnosti (registrace, vyhlášení podmínek) 

- závod poţárnické všestrannosti (ZPV) 

- poţární útok 

- štafeta 4 x 60 metrů s překáţkami 

- poţární útok s překáţkami CTIF 

- štafeta CTIF 

- štafeta poţárních dvojic 

- vyhodnocení celoroční činnosti 
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Obvodová a okresní kola zabezpečuje po všech stránkách OSH. Počet disciplín, způsob 

provádění i hodnocení můţe OORM upravit podle místních podmínek. Vyšší kola (oblastní – 

krajské, republikové, mezinárodní) probíhají do konce měsíce července. Zúčastní se jich 

vítězná druţstva z okresních kol ve sloţení max. 10 soutěţících dětí + 2 (vedoucí, řidič). 

Účast vyššího počtu účastníků (např. fanoušků) závisí na konkrétních podmínkách a podléhá 

předchozímu schválení štábu soutěţe příslušného kola. 

 

6.2. Náměty k celoroční činnosti 

     Má-li být úspěšně plněn výchovný cíl práce s dětmi v hasičském hnutí, nelze tuto 

činnost omezovat jen na získávání znalostí a dovedností v oblasti poţární ochrany. Proto je 

nedílnou součástí hry Plamen vyhodnocování průběţné celoroční činnosti. Kaţdý kolektiv si 

vybere z nabízených námětů v kaţdém okruhu jednu podmínku, kterou splní do termínu 

konání 2. části okresního kola nebo obvodového kola a učiní o tom zápis do kroniky. 

Výjimku tvoří okruh III. V této části je povinné pro kaţdý kolektiv získání minimálně 5 

odznaků odborností v kaţdém ročníku, na které navazují odznaky specializací. Touto 

podmínkou je myšleno, ţe jednotliví členové kolektivu budou postupně získávat odznaky 

odborností. Mladší kategorie s frekvencí max. 1 odznak / 1 rok a starší dle splnění podmínek 

jednotlivých odznaků a věkových moţností [11].  

     Podmínky, které má plnit celý kolektiv, vyţadují účast minimálně 70 % členů. 

 

I. okruh 

- uskutečnit nejméně 3 výlety 

- uskutečnit nejméně 2 besedy 

- uskutečnit o prázdninách před soutěţním ročníkem letní tábor (nad sedm dnů) 

- uskutečnit o zimních či jarních prázdninách v průběhu soutěţního ročníku tábor (nad 

sedm dnů) 

- navštívit 3 výstavy či muzea 

- uskutečnit minimálně 3 společné akce mimo den pravidelných schůzek (výstavka, 

beseda apod.) 

- podmínka nabídnutá štábem hry okresního nebo obvodového kola 
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II. okruh 

- kaţdý člen odpracuje min. 2 brigádnické hodiny na zlepšení ţivotního prostředí 

- kaţdý člen odpracuje min. 2 brigádnické hodiny při údrţbě výstroje, výzbroje nebo 

zbrojnice 

- kaţdý člen odevzdá alespoň za 5 Kč druhotných surovin 

- kaţdý člen odevzdá alespoň za 5 Kč léčivých rostlin 

- kolektiv pečuje o starého občana (nejméně po dobu 3 měsíců) 

- kolektiv uspořádá soutěţ (zejména zimní – sportovní, poţární) pro ostatní dětské 

kolektivy 

- podmínka nabídnutá štábem hry okresního nebo obvodového kola 

 

III. okruh 

- kolektiv získá nejméně 5 odznaků odbornosti MH nebo specializací => povinné pro 

všechna druţstva 

 

IV. okruh 

- kolektiv uskuteční alespoň 2 kulturní programy (valná hromada, základní škola, 

mateřská škola, jiné) 

- kolektiv zhotoví alespoň 3 nástěnky s tématikou PO 

- kolektiv zašle kresbu či povídku do soutěţe „PO očima dětí“ 

- kolektiv se zúčastní min. 2 turistických nebo sportovních soutěţí nad rámec kol hry 

Plamen 

- podmínka nabídnutá štábem hry okresního nebo obvodového kola 

 

Celoroční činnost druţstev MH – plnění vybraných podmínek ze 4 okruhů námětů 

celoroční činnosti, účast na 1. a 2. části okresního (obvodového) kola hry Plamen nebo účast 

na kulturních a sportovních akcích se zaznamenává do kroniky kolektivu.  
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7. PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST „HASÍK“ 

7.1.  Historie vzniku programu 

Autory preventivně výchovného programu, který vznikl za podpory ČAHD v roce 

1996, jsou Bohdan a Štěpán Mikulkovi, t.č. příslušníci HZS Bruntál (nyní HZS 

Moravskoslezského kraje ÚO Bruntál). Do roku 1998 probíhalo jeho zkušební ověřování na 

několika školách (základní, speciální) a tvorba metodiky práce s dětmi. Od roku 2001 je 

hlavním nositelem programu Citadela o.s. Bruntál. Počátečním impulsem pro vznik celého 

programu se bezpochyby stala stáţ bratrů Mikulkových v kanadském městě Ancasteru, byla 

zprostředkována hasičem "světoběţníkem" panem J. Stanislavem a velkou podporu našla 

také u současného prezidenta ČAHD a krajského ředitele HZS Olomouckého kraje ing. Jiřího 

Horáčka. Po návratu posbírali veškeré dostupné materiály zabývající se preventivně 

výchovnou tématikou a dali se do práce. Bylo jasné, ţe celý program nelze aplikovat na naše 

podmínky bez nejrůznějších adaptací. Největší rozdíly byly hlavně v materiálním a finančním 

zajištění. V programu bylo nutné zohlednit rozdílnost ţivotních stylů (bydlení především 

v přízemních, celodřevěných domcích) a mentalit obou národů (společenská prestiţ hasičů 

podepřená právní legislativou). Účinné bylo i seznámení se s obdobným evropským modelem 

- konkrétně s preventivním programem linkolnshirského hasičského sboru v Anglii. Počátky 

tamních aktivit sahají aţ k roku 1978 a do roku 1997 se jim podařilo zapojit 70% škol v kraji. 

V současné době jiţ slaví nemalé, oficiálně ověřené, úspěchy. Z výše zmíněných a dalších 

podkladů začala vznikat „pilotní" publikace, která popisuje celý systém výuky. Vyšla v roce 

1998, kdy bylo jiţ tři roky čerpáno zkušenosti přímo v „terénu". Ověřování programu se 

aplikovalo při výuce všech ročníků jedné z bruntálských základních škol. Smyslem bylo 

navázání úvodních kontaktů s pedagogy, získat je pro „danou" věc a hlavně určit cílové 

skupiny dětí. Na základě poznatků byl následně celý program rozdělen do několika rovin a 

cyklů, podobně jako je tomu např. v Anglii [6].  

V roce 1998 vznikla úvodní ze tří publikací s názvem „Výchova dětí v oblasti poţární 

ochrany". Ke vzniku této i následujících publikací přispěl velkou měrou také psycholog  

Mgr. Mirek Piňos, bez jehoţ vstupů by nebyl komplexní preventivní program ani knihy 

rozhodně úplné. Bylo jasné, ţe jiţ popsané stránky, ale i program samotný, bude jistě nutno 

dále doplňovat a zdokonalovat. Proto začala pozvolna vznikat publikace druhá.  

http://www.cahd.cz/
http://www.izs-br.cz/
http://www.izs-br.cz/
http://www.izs-br.cz/
http://www.hasik.cz/citadela/
http://www.cahd.cz/
http://www.hzsol.cz/
http://www.hasik.cz/publikace/publ_aktivista.html
http://www.hasik.cz/publikace/publ_aktivista.html
http://www.hasik.cz/publikace/publ_aktivista.html
http://www.pinos.cz/
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7.2.  Obsah programu 

Zkušení lektoři vzdělávací akce jsou m.j. autory publikace „Výchova dětí v oblasti 

poţární ochrany” - příručka pro učitele základních a speciálních škol, vydané Ministerstvem 

vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR pro potřeby Ministerstva 

školství, mládeţe a tělovýchovy ČR v roce 2004. Obsah vzdělávací akce bezprostředně 

navazuje na jednotlivá témata obsaţená v příručce. V teoretické části jsou prezentovány 

základní informace o poţární ochraně. Počínající právními předpisy přes popis principů 

hoření a nebezpečných zplodin vznikajících při hoření, průběh poţáru a způsoby jeho hašení, 

druhy hasicích přístrojů a jejich pouţití. Základní popis činnosti jednotek poţární ochrany při 

mimořádné události aţ po základní témata první pomoci a zdravovědy. 

Budou uvedeny i základní přístupy k jednotlivým oblastem pro dosaţení poutavého a 

zajímavého výkladu dané problematiky [5]. 

V části metodické jsou pak prezentovány konkrétní příklady výkladu jednotlivých 

témat včetně způsobu ověřování znalostí dětí, a to rozděleně pro první a druhý stupeň 

základního školství. Vzdělávací akce je koncipována tak, aby učitel dokázal přenášet 

informace (témata výuky) o poţární ochraně a prevenci dětem příslušné věkové skupiny. 

V teoretické části se pedagogové seznámí se základním souborem problematiky poţární 

ochrany na poli prevence i represe. Nejedná se v ţádném případě o pokus zahltit je 

odbornými znalostmi z oboru, který vydá na několikaleté studium. Lze však říci, ţe základní 

informace jsou prezentovány tak, aby vyučující byli schopni reagovat na případné dotazy 

ţáků a zároveň, aby sami ţáci měli moţnost pochopit některé důleţité souvislosti prevence. 

V metodické části jsou zpracovány nejdůleţitější informace z obsáhlé záchranářské 

tématiky, které jsou vţdy uzpůsobeny dané věkové skupině dětí. Členění jednotlivých bloků 

není nahodilé, ale vychází z dlouholetých praktických zkušeností lektorů, kteří se 

problematikou poţární ochrany zabývají v rámci preventivně výchovné činnosti na školách. 

http://www.hasik.cz/publikace/index.html
http://www.hasik.cz/publikace/index.html
http://www.hasik.cz/publikace/index.html
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7.3.  Instruktoři programu 

 

Obrázek č. 7 – Mapa pokrytí instruktory k 1.2.2008 [9] 

 

- červeně jsou označena sídla instruktorů (absolventů výcviků) - příslušníků HZS a 

členů JSDHO 

- modře pak sídla uţivatelů, kteří projevili písemný zájem, ale doposud neabsolvovali 

kurz   

 

7.4.  Obsah semináře na základních školách 

 

1. stupeň základního školství  

- kdo to jsou hasiči, co je jejich práce (hasiči a moje osobní zkušenost s nimi)  

- co je to bezplatná telefonní linka tísňového volání  

- v čem je nebezpečné zneuţití tísňových telefonních čísel, jak správně nahlásit poţár  

- hasiči jedoucí k zásahu a děti na silnici  

- který oheň je „dobrý" a který oheň je „zlý" (proměna dobrého ohně v poţár)  

- nalezené zápalky a „hra" s nimi  

- co dělat, kdyţ na mě hoří oblečení a jaké jsou základní zásady první pomoci při 

jednoduchých popáleninách  

- odkud hrozí nebezpečí u nás doma a na co nezapomenout při odchodu z domu  
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- jak poznám, kdyţ hoří u nás doma a co dělat  

- domácí únikový plán, způsob vyhlášení poplachu a únikové cesty na škole  

- co je to varovný signál a co budu dělat, kdyţ jej uslyším  

- jak poznáme hasiče (ukázka dýchacího přístroje) 

  

2. stupeň základního školství 

- hasiči a moje nové osobní zkušenosti s nimi (upřesnění dalších činností hasičů)  

- co je to IZS a telefonní číslo 112 - jednotné evropské číslo tísňového volání  

- nahlášení dopravní nehody a hlášení události pomocí krátké textové zprávy (SMS)  

- širší souvislosti přeměny „dobrého" ohně v oheň „zlý" a to především ve vztahu k 

nezodpovědnému jednání dětí i dospělých (zodpovědnost za mladší sourozence)  

- podrobnější a více aktivní první pomoc při popáleninách  

- co to jsou hasicí přístroje a „ohňový trojúhelník"  

- lesní poţáry a poţáry v přírodě  

- další informace týkající se tématu „na co nezapomenout při odchodu z domu"  

- jak poznám, kdyţ hoří u nás doma a co dělat (odkud hrozí nebezpečí u nás doma)  

- nebezpečné plyny při poţáru, první pomoc při nadýchání se kouře, poţární hlásič  

- co je to varovný signál a co dělat, kdyţ jej uslyším  

- co dělat, kdyţ bude nařízena evakuace z místa bydliště - zásady opuštění bytu a obsah 

evakuačního zavazadla  

- jak se budu chránit při úniku nebezpečných látek (prostředky improvizované ochrany 

rozdíly oproti utěsnění místnosti při poţáru)  

- další nebezpečí v přírodě i ve městě [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 8 –  Dráček Hasík [9]. 
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8. VLASTNÍ ČINNOST NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH 

V OKRESE BEROUN  

 

Preventivně výchovnou činnost na základních školách v okrese Beroun provozuji spolu 

s Hynkem Černým od roku 2004. Prvotním impulsem k zahájení naší činnosti byla ţádost 

ředitelky Základní školy ve Zdicích, kterou navštěvuje náš syn, k uspořádání přednášky 

z důvodů mé dlouholeté aktivní činnosti u Sboru dobrovolných hasičů a zaměstnání mého 

manţela Hynka Černého u Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje se sídlem v 

Kladně.  

Problematiku poţární prevence zavádí do učebních osnov základních škol směrnice č.j. 

13 586/03-22 vydaná Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy, která je platná 

s účinností od 15. března 2003 zařazuje tematiku Ochrana člověka za mimořádných událostí 

v rozsahu nejméně 6 vyučovacích hodin ročně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 9 –  Ukázky historické a současné výzbroje i výstroje [7]. 

 

Beseda s ţáky probíhala formou volné besedy mezi námi a ţáky, bez konkrétní osnovy a 

cíle výuky s pouţitím ukázek výstroje a výzbroje hasičů a popisem velkých zásahů na okrese 

Beroun. Pedagogický sbor byl s naší návštěvou spokojen, ale my jsme dospěli k názoru, ţe 

jestliţe chceme pokračovat v přednáškách o prevenci na školách, měli by jsme se vzdělávat.  

Nejlépe absolvovat základní školení z pedagogiky a dětské psychologie. Proto jsme v roce 
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2005 absolvovali vzdělávací kurz „Výchova dětí v oblasti poţární ochrany a ochrany 

obyvatel“ pořádané sdruţením Citadela Bruntál, který je zaměřen na danou problematiku.  

V současné době přednášíme na Berounsku na základních školách v obcích Broumy, 

Králův Dvůr, Hostomice, Hořovice, Komárov a Zdice (obr. 9) Podle dlouholetých zkušeností 

sdruţení Citadela je šest základních škol pro jednu dvojici instruktorů maximální, které je 

moţné za jeden školní rok efektivně odpřednášet. Našich návštěv na školách vyjma třídních 

učitelů, jsou přítomni podle zájmu i další pedagogové školy. Rozšiřují se tak vědomosti 

v oblasti poţární prevence. 

Další naší preventivní činnosti v průběhu školního roku jsou návštěvy internátních 

zařízení středních škol v pozdních odpoledních hodinách. Tyto přednášky jsou po dohodě 

s vrchním vychovatelem internátu pro studenty dobrovolné, čemuţ odpovídá uvolněná 

atmosféra a zájem ze strany studentů o danou problematiku. V letních měsících navštěvujeme 

letní dětské tábory. Výhodou všech těchto přednášek  pro nás jako pro instruktory je moţnost 

návštěvy v mimopracovní dobu.  

  

8.1. Komunikace  

Je významnou sloţkou ovlivňující náš úspěch či neúspěch před ţáky základních škol, 

proto je velice důleţité upoutat a poté udrţet jejich pozornost. Klíčová otázka úspěšné 

komunikace je existence zpětné vazby, neméně důleţitou roli téţ hraje první dojem. 

Zpravidla k vytvoření prvního dojmu postačí 120 vteřin (obr. 10). 

 

Obrázek č. 10 –  Vytvoření prvního dojmu [14]. 

obsah

7%

hlas

38%řeč těla

55%
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8.1.1. Způsoby upoutání pozornosti 

Upoutat a udrţet zájem a pozornost ţáků nebývá vţdy snadné. Udrţet pozornost ţáka 

zaměřenou na určitý úkol potom představuje zvlášť náročný problém, který vyţaduje  řešení 

nejrůznějšími metodami (obr. 11). K upoutání pozornosti ţáků lze vyuţít nejrůznějších, 

předem domluvených signálů jako například zvednutá ruka, ta dává pokyn k utišení. Dále je 

důleţité nemluvit monotónně, měnit intenzitu hlasu, rychlost, případně několik vteřin 

ztichnout. Neméně důleţitý je i oční kontakt, při udělování pokynů stát k ţákům čelem. 

Vytvoření atmosféry vzrušení a očekávání následující hodiny, vyvolat mezi ţáky diskusi a 

zájem o jednotlivá témata [14].  

 

 

Obrázek č. 11 – Intenzita vnímání  

8.1.2. Způsoby udržení pozornosti 

Na obrázku č. 11 je znázorněna intenzita vnímání v závislosti na čase, proto pokud se 

snaţíme děti co nejvíce zaujmout a udrţet jejich pozornost, měli bychom vyuţívat  

nejrůznějších pomůcek. Při udělování pokynů a výkladu pouţíváme multisenzorické metody,  

vizuální pomůcky například při výkladu psaní klíčových slov na tabuli nebo zpětný projektor.  
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Pro zvýraznění slov na tabuli vyuţití barevných kříd, na zpětném projektoru barevné fixy. 

Barevně odlišovat klíčová slova a věty, postupy řešení. Zvýraznění důleţitých částí barevným 

rámečkem, na písemný materiál, na nějţ se ţáci mají soustředit, ukázat prstem, perem nebo 

ukazovátkem. Co nejčastěji do výuky začlenit názorné a praktické ukázky. Aktivně zapojit 

ţáky do vyučování [2]. 

 

Jak pomoci rozptýleným a nepozorným ţákům 

- posadit si ţáka co nejblíţe k sobě 

- navazovat se ţákem přímý oční kontakt 

- odstranit ţákovi z rukou a lavice předměty rozptylující pozornost 

- zajistit, aby ţák seděl mezi pozornými, dobře soustředěnými dětmi 

- vyuţívat pozitivního zpevnění a postupů či stimulů pro usměrnění chování  

- pokud ţák dává pozor, pochválit ho: „Líbí se mi, jak Adam sleduje tabuli.“ 

- rozptýlenému ţákovi pomoci zaměřit pozornost, pouţívat osobně domluvené signály 

a připomínky, předem domluvené se ţáky 

 

8.1.3.  Aktivní zapojení žáků do výuky 

 Pro aktivní zapojení ţáků do výuky je nutné, aby vyučování bylo srozumitelné, 

sdělovaná látka byla vykládána ţivě a energicky. Maximálnímu zapojení ţáků do hodiny a 

udrţení jejich pozornosti napomáhá, jestliţe mohou pracovat ve dvojicích nebo skupinách. 

Důleţitou roli hraje i pečlivá příprava na hodinu ze strany učitele. Ţáky vyvolávat 

rovnoměrně. Mnozí přednášející některé posluchače bezděčně opomíjejí. Skutečnost, ţe ţáky 

sedící na určitých místech ve třídě přehlíţejí nebo ţe více vyvolávají chlapce neţ dívky, si 

učitel zpravidla neuvědomuje. Někteří učitelé mívají sklon vyvolávat ty ţáky, kteří jim vţdy 

poskytnou informaci, jíţ chtějí slyšet. Jiní učitelé zase záměrně vyvolávají ţáky, kteří podle 

nich nejsou připraveni nebo odpověď neznají. Výzkumy, sledující přístup učitelů k ţákům s 

odlišným pohlavím nebo příslušníkům etnických menšin, takové systematické odlišnosti ve 

vyvolávání prokazují. Ţáci bývají velmi všímaví, rychle vypozorují zvyky a systém svého 

učitele a vypočítají si, jaká je šance, ţe budou ve třídě vyvoláni. Ti, kteří své vyvolání tuší, 

pak budou více dávat pozor. Existují metody, které zajišťují, aby byli ţáci vyvoláváni 

rovnoměrněji [5]. 
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8.2.  Příprava učebny před výukou 

Naše přednášky jsou rozdělené na dvě části vţdy po jedné vyučovací hodině. Časový 

rozestup mezi první a druhou částí je zpravidla 14 dní aţ jeden měsíc. V prvé části jsou děti 

seznamovány převáţně s novými informacemi. Druhá část slouţí k ověření správného 

pochopení dané problematiky poţární prevence, otázkám ze strany dětí a dalším předání 

nových informací. 

Uvolněnou atmosféru pomáhá podpořit jiţ vhodný výběr učebny. Na většině škol jsou 

v současné době zřízeny tzv. oddychové či relaxační učebny bez klasického uspořádání lavic. 

Před příchodem ţáků do třídy utvoříme ze ţidlí půlkruh aby byla zajištěna dobrá viditelnost 

z kaţdého místa. Výhodou tohoto uspořádání jsou i tzv. volné ruce ţáků, kdy děti se 

nerozptyluji hraním si s tuţkou či sešitem.  Na začátku hodiny si s dětmi domluvíme jasná 

pravidla probíhající výuky, jak se hlásit, kdy se hlásit, jak upozornit na chybné odpovědi 

spoluţáka. Ţáky k větší aktivitě motivujeme propagačními materiály.   

 

8.3. Osnova výuky ve druhých třídách 

8.3.1. Průběh první vyučovací hodiny 

Kdo to jsou hasiči, co je jejich práce - v této úvodní části děti seznámíme s historií a 

současností sborů HZS ČR, vysvětlíme rozdíl mezi pojmem profesionální a dobrovolný 

hasič. Vysvětlíme v jakých situacích hasiči pomáhají. Ptáme se kdo z dětí má v rodině člena 

sboru dobrovolných hasičů případně zda někdo z dětí je sám mladým hasičem. Pokud je ve 

třídě takovýto ţák, snaţíme se nezodpovězené otázky od jiných ţáků směřovat právě k němu, 

při čemţ se řídíme heslem „děti dětem věří“ [6]. 

 

Co je to bezplatná telefonní linka tísňového volání - zjednodušeně vysvětlujeme dětem 

pojem „bezplatná telefonní linka tísňového volání 112“ co znamená slovo „tíseň“ a „nouze“ 

(obr. 12). Děti se učí znát zpaměti všechny tísňové linky pomocí mimotechnických pomůcek 

viz. příloha č.1. Děti seznamujeme s novým telefonním číslem tísňového volání 112 a jeho 

přednostmi: společné číslo sloţek IZS, celoevropské číslo tísňového volání, moţnost volání 

bez SIM karty, bez signálu operátora, se zamčenou klávesnici u mobilního telefonu. Jako 

pomůcku při správném nahlášení události vyuţíváme dva vyřazené telefonní tlačítkové 

přístroje, učíme stručné a jasné nahlášení události pomocí tří lehce zapamatovatelných bodů, 
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kde to stalo, co se stalo, kdo volá, s praktickou ukázkou průběhu telefonátu nahlášení 

události. Vysvětlíme jak je nebezpečné zneuţívání těchto telefonních linek.  

 

Obrázek č. 12 – Praktická ukázka telefonátu na tísňovou linku 

 

Hasiči jedoucí k zásahu a děti na silnici – v této kapitole vysvětlujeme jak se správně 

chovat kdyţ děti uslyší výstraţné znamení hasičských či jiných vozidel s právem přednosti 

v jízdě. Největší nebezpečí čeká na chodce a cyklisty. Vţdy musí uvolnit přijíţdějícím 

hasičským vozům cestu. Upozorníme ţáky, ţe výstraţné znamení se pouţívá pouze pokud 

hasiči jedou pomáhat jiným lidem v těţké situaci, do které se mohou dostat i oni nebo jejich 

blízcí [9]. 

 

Který oheň je „dobrý“ a který oheň je „zlý“ - v této kapitole děti uvádí příklady kdy 

dobrý oheň pomáhá a kdy zlý oheň škodí. Následně je seznámíme s pojmem zlý oheň rovná 

se poţár. Vysvětlujeme dětem, jak se správně zachovat pokud ony nebo jejich sourozenci 

neleznou zápalky (obr. 13) nebo zábavnou pyrotechniku a jak nebezpečná můţe být hra 

s nimi. Nalezené zápalky ihned odevzdej dospělým nebo vyhoď do koše (obr. 14).  
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              Obrázek č. 13                                                     Obrázek č. 14 

 

Co dělat, kdyţ na mě hoří oblečení a jaké jsou základní zásady první pomoci při 

jednoduchých popáleninách – zde děti seznámíme s hesly:  

Zastav se - neutíkej, během či chůzí se oheň ještě více rozšíří, běţícího kamaráda násilím 

zastavit, donuť ho si ulehnout a uhas jeho oděv.  

Lehni si - kdekoli jsi, venku nebo uvnitř, okamţitě si lehni na zem a zakryj si dlaněmi tvář, 

abys chránil svůj obličej, dlaně nepřikládej na obličej v případě, ţe hoří rukávy tvého 

oblečení.  

Kutálej se - válej se, dokud plameny neuhasnou, válením se zamezí přístupu kyslíku 

potřebného k hoření. Je-li po ruce deka nebo jiná vhodná textilie můţeš jí také pouţít k 

uhašení hořícího oděvu viz příloha č. 1. Pro upoutání pozornosti ţáků je zde názorná ukázka. 

 

Dále v této kapitole uvádíme situace, ve kterých můţe dojít k zapálení oblečení např. 

rozdělávání ohně u táboráku, pálení čarodějnic a hře s prskavkou. Upozorníme na případ 

který se stal na základní škole ve Zdicích, kdy ţáci ve třídě postříkali spoluţáka parfémem a 

následně zapalovačem zapálili. Pouze rychlý a duchapřítomný zásah třídní učitelky zabránil 

těţkým popáleninám. Pokud jiţ k popáleninám dojde, vysvětlíme pravidla první pomoci: co 

nejdéle zasaţené místo chladit nejlépe pod tekoucí vodou, sundat prstýnky, hodinky, řetízky, 

nikdy nestrhávat puchýře ani přilepené části oděvu, ránu zakrýt sterilním materiálem nebo 

alespoň čistým kapesníkem a neprodleně vyhledat lékařskou pomoc [9]. 
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Před závěrem vyučovací hodiny ukončíme výklad a dáme ţákům prostor na případné 

otázky pro ověření zpětné vazby.  

 

Výsledek výuky: 

- ţáci umí stručně a jasně nahlásit mimořádnou událost na tísňovou linku a znají 

výhody společné tísňové linky 112 

- ţáci umí definovat rozdíl mezi „špatným“ a „dobrým“ ohněm 

-  umí interpretovat pořekadlo: „Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán“ 

- dokáţí přiměřeně reprodukovat pravidla chování v případě nalezených zápalek a ví 

také, proč tato pravidla dodrţovat 

- ţáci si připomenou nebezpečí plynoucí ze hry s ohněm a je u nich dále rozvíjen 

přiměřený respekt vůči ohni 

- umí reprodukovat pravidla „zastav se, lehni si a kutálej se“ a umí je správně prakticky 

předvést 

- znají zásady poskytnutí první pomoci při jednoduchých popáleninách 

 

První hodina je pro nás pouze orientační, výklad přizpůsobíme schopnosti dětí přijímat 

nové informace z oblasti poţární ochrany.     

 

8.3.2. Průběh druhé vyučovací hodiny 

Velká část druhé hodiny je pro děti opakováním jiţ známého učiva. Výjimkou je jen  

téma jak se správně zachovat pokud doma začne hořet.  

 

Na co nezapomenout při odchodu z domu – při vysvětlování tohoto tématu pouţíváme 

pro lepší zapamatování básničku kterou vymyslel Štěpán Mikulka: 

 

Při odchodu z domu nezapomeň klíče, 

překontroluj k tomu všechny spotřebiče. 

Kdyby se ti hlava trošku z toho pletla 

znamená to sporák, no a taky světla. 

Pozastavuj vodu, okna zavři taky 

můţe přijít vítr a dešťové mraky. 
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Na adventním věnci zhasni všechny svíčky 

ať nemáme z Vánoc chvíle pro slzičky. 

Do aktovky přidej se svačinou sáček, 

na cestu se vydej - zdraví tě tvůj dráček Hasík [6]. 

 

Pro připomenutí našeho setkání rozdáváme přítomným nálepku na které je na přední 

straně vytištěn text básničky a na zadní straně nálepky je text který stručně popisuje program 

Hasík a je určen pro rodiče ţáků viz. příloha č. 2.   

 

Jak poznám, ţe u nás doma hoří ? -  zeptáme se dětí, jestli uţ některé z nich zaţilo 

někdy poţár v blízkém sousedství nebo přímo doma. Necháme děti stručně popsat své osobní 

záţitky a pocity.  

 

Pokládáme tyto doplňující otázky: 

- 1. Jak nebo proč poţár vznikl ? 

- 2. Kdo si poţáru všiml, případně, kdo poţár nahlásil ? 

- 3. Jak jste se s rodiči zachovali ? 

- 4. Podle čeho jste poznali, ţe u vás doma hoří ? 

- 5. Jak vše nakonec dopadlo ? 

 

Ptáme se dětí, podle čeho by poznaly, ţe doma hoří? Seznámíme děti s charakteristickými 

příznaky hoření – kouř (zápach), světlo a teplo. 

 

Co mám dělat ucítím-li doma kouř ? - následně pokračuje jeden s instruktorů 

praktickou ukázkou správného chování při rozšíření kouře v domácnosti. Druhý instruktor 

praktickou ukázku komentuje výkladem. Instruktor ulehá s hračkou uprostřed  kruhu ţáků na 

improvizovanou postel ze tří ţidliček. Všude je ticho a tma, kdyţ tu najednou jako ucítí kouř.  

Neví, co se děje, sedá si na postel a chce jít všechno zjistit,  instruktor se probouzí a kdyţ 

sedí, začíná kašlat a mnout si oči, naznačuje, ţe je v pokoji kouř. Rychle se skulí z postele na 

zem, sedá si a snaţí se dýchat přes pyţamo nebo  kapesník,  které si přiloţil přes nos a ústa. 

Dále upozorníme děti na to, ţe přestoţe je všude tma a také přes kouř není dobře vidět, 

nesmíme  rozsvěcet světla, z důvodu moţného výbuchu v případě úniku plynu. Pokračujeme 

po kolenou a podél zdi ke dveřím pokoje [6]. Vysvětlíme dětem, ţe kouř je teplý a stoupá 

vzhůru, proto je při poţáru vzduch u země čistější. Kdyţ je instruktor u dveří na chodbu, 
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zpoza rohu nejprve opatrně krátce zkouší hřbetem ruky, jestli nejsou dveře horké. Zjistil, ţe 

dveře horké nejsou, a tak stejným způsobem pokládá na dveře hřbet ruky podruhé a na delší 

dobu. Postup zopakuje také na klice. Jelikoţ klika v první ukázce nepálí, dveře opatrně 

otevírá, ale ještě chvíli vyčkává za rohem. Teprve, pokud se nic zvláštního neděje (například 

viditelné plameny a kouř valící se do místnosti) pokračuje instruktor  po čtyřech za „rodiči“, 

aby je vzbudil a na své zjištění upozornil - varoval je. Jestliţe mají děti společný pokoj se 

sourozenci zdůrazníme nutnost vzbudit i sourozence. Pro správné pochopení praktické 

ukázky necháme ještě jednou postup zopakovat vybraného ţáka.  

Vysvětlíme, ţe nejdůleţitější je zachránit lidské ţivoty proto musí děti upozornit 

nejen rodiče, ale i sousedy v domě a dům opustit. Záchranu domácích zvířat například 

rybiček, křečků atd. ale i oblíbených hraček přenechat hasičům. Vysvětlíme, ţe zasahující 

hasiči mají na rozdíl od civilního občana nejenom více zkušeností, ale také potřebnou výstroj, 

výzbroj a techniku, přičemţ navíc procházejí pravidelně výcvikem zaměřeným právě na tento 

druh situací. 

   

Co mám dělat budou-li dveře horké ? – ţáci se samozřejmě a logicky zeptají co mám 

ale dělat budou-li dveře do pokoje horké. Zeptáme se kolik dětí má dětský pokoj v přízemí 

s výškou parapetu maximálně 1,2 m nad zemí. Tyto děti mohou opustit pokoj oknem, ale 

většina dětí má pokoj v patře. Proto instruktor předvede druhou část praktické ukázky. Zase 

pokračuje po kolenou a podél zdi ke dveřím pokoje ke zjistí ţe dveře jsou horké. Musí tedy 

zůstat v pokojíčku a zabránit pokud moţno mokrou dekou nebo oblečením přístupu kouře 

vnikajícího štěrbinami kolem dveří. Dále několikrát zakřičí ze všech sil „Hoří! Hoří!“, aby 

varoval ostatní členy rodiny [5].  

Upozorníme i na další způsoby varování například bouchání na zeď, pokud loţnice 

rodičů sousedí s dětským pokojem nebo na kovové trubky od topení. Dále se instruktor po 

kolenou a s pyţamem přiloţeným přes nos a ústa přesouvá směrem k oknu a pokud má 

mobilní telefon, vezme si jej s sebou. U pootevřeného okna pak telefonuje k hasičům a po 

ukončení hovoru opět křičí ze všech sil „Hoří!, Hoří!“. Aby na sebe ještě více upozornil, 

vyvěsí z pootevřeného okna ručník, deku nebo prostěradlo. Ručník, deka nebo prostěradlo z 

okna je pro hasiče znamením, které říká „Tady jsem, pomozte mi!“a to i v případě, ţe by dítě 

ztratilo vědomí (obr. 15). Vybraný ţák celou situaci předvádí aţ do úplného zvládnutí.  Na 

závěr ukázek ujistíme děti, ţe pomoc vţdy určitě přijde.  
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Obrázek č. 15 –  Vývojový diagram pro případ poţáru v domácnosti [1]. 

 

Upozorníme ţáky, ţe je potřeba při vyvěšení ručníku z okna, okno zpět přivřít, aby se 

nevytvořil tah čerstvého vzduchu, který by podporoval hoření. V případě, ţe mají u pokoje 

balkón mohou uniknout na balkón, ale nikdy se nepokoušet slaňovat na prostěradle nebo 

hromosvodu jak to někdy vidí v televizních filmech. Vysvětlujeme jim jak se nebezpečné se 
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před ohněm schovat do skříní nebo pod postele a zdůrazníme, ţe se tak můţe prodlouţit čas 

pro vyhledávání ze strany zasahujících hasičů. Pokusíme se vysvětlit sloţitou situaci 

zasahujícího hasiče - neznámý prostor, nefungující osvětlení, hustý kouř, schované dítě.  

 

Domácí únikový plán – většina veřejných budov, nákupních center, nemocnic atd. má 

zpracován evakuačních plán a uţ při stavbě těchto objektů je řešena případná evakuace osob 

pomocí únikových cest. Vysvětlujeme jednoduše dětem, co je to "Domácí únikový plán". 

Pojem Domácí únikový plán (DÚP) je příspěvek pro poţární prevenci a vyučuje se ve většině 

preventivně výchovných programů po celém světě viz příloha č. 3, v české legislativě zatím 

není zakotven, proto se jedná o dobrovolný akt dětí a rodičů jestli ho ve své domácnosti 

zpracují nebo ne.  Domácí únikový plán je předem smluvený způsob úniku či opuštění 

objektu (bytu, domu) v případě poţáru. Zpravidla se vypracovává několik únikových cest a 

slouţí k včasnému a bezpečnému opuštění ohroţeného prostoru. DÚP by měl být znám všem 

členům rodiny a měl by být alespoň dvakrát ročně procvičován. Jeho důleţitou součástí  je 

„místo setkání“ členů rodiny (u stromu na zahradě, u lampy pouličního osvětlení...). 

V případě ţe je plán vyvěšen u vstupních dveří do domácnosti můţe pomoci v rychlé 

orientaci veliteli zásahu v případě nepřítomnosti majitele. Doporučujeme dětem aby něj 

zanesly nebezpečí, které by mohlo ohrozit zasahující hasiče především umístění tlakových 

lahví v domě případně uloţení například zbraní [6].  

 

Zásady pro správné sestavení Domácího únikového plánu: 

- kaţdá rodina by měla mít nakreslený DÚP 

- ţádoucí je znát vţdy dvě únikové cesty z kaţdého pokoje (dveře, okno). Většina 

rodinných domů má z prvního patra pouze jednu únikovou cestu, proto je jedním 

z cílů DÚP přesvědčit rodiče o včasné detekci poţáru instalováním autonomního 

kouřového hlásiče 

- vţdy je třeba se ujistit, ţe okna a dveře bytu lze snadno otevírat a únik není 

znemoţněn například mříţemi 

- rodina má určeno „místo setkání“ mimo dům například u stromu před domem,  kde se 

všichni sejdete a odkud budete volat hasiče a označte si jej na svém plánku. Lze tak 

získat přehled o všech členech rodiny v případě poţáru a pomůţete tím také zasahující 

jednotce PO. Zasahující jednotky zbytečně neriskují své zdraví a ţivoty v případě, 

kdy se včas dozví na „místě setkání“ přesné informace o tom, ţe rodina je kompletní. 
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- při odchodu z jednotlivých místností zavírat pokud moţno dveře. Poţár se bude do 

příjezdu hasičů mnohem pomaleji šířit 

- je dobré si nacvičit svůj DÚP s celou rodinou (nejlépe dvakrát ročně) a tak se 

společně ujistit, ţe všichni členové rodiny všemu rozumí 

- pokud nemusí (vznikl-li poţár přímo v jejich bytě), nikdy se nevydávat na dlouhou 

cestu po neosvětlených a zakouřených schodištích panelového domu. Vţdy je lepší 

řádně utěsnit dveře vlastního bytu a vyčkat příjezdu hasičů a nebo pomoci sousedů 

- při úniku z výškových budov vyuţívat pouze výtahy označené jako „evakuační výtah“  

- „domácí únikový plán“ je ve světě velmi uţitečným pomocníkem, který se osvědčil jiţ 

v mnoha případech 

- v ţádném případě se pro nic nevracet do hořící nebo ohroţené budovy a ani se nikam 

neschovávat! 

 

Promlouvání na děti s dýchacím přístrojem – pro další změnu tempa výuky se  

pokusíme svými slovy dětem popsat hasiče, jaké nosí oblečení a vybavení, jakou pouţívají 

techniku. Jeden instruktor si při tom oblékne zásahový oděv a dýchací přístroj (obr. 16, 17). 

Následně s nasazeným dýchacím přístrojem, a to včetně masky chodí pomalu mezi dětmi a 

šetrně na ně promlouvá. Děti by se měly pokusit rozumět tomu, co se jim skrze masku snaţí 

říci, vystrojeného hasiče si „osahat“, případně si některou součást jeho výstroje vyzkoušet. 

Tato část je velmi důleţitá k prohloubení důvěry k zasahujícím hasičům proto ještě jednou 

dětem zdůrazníme, ţe se nemusí hasičů bát. V případě, ţe mají děti zájem předvedeme jim  

vynesení a vyvedení ze třídy s pouţitím vyváděcí masky.  Tato ukázka většinou slaví velký 

úspěch a opět zvýší pozornost ţáků  k další probírané tématice.  

 Obrázek č. 16 a 17 –  Ukázka práce s dýchacím přístrojem.  
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Varovný signál a co budu dělat, kdyţ jej uslyším - seznámíme děti s tím, ţe o 

případném hrozícím nebezpečí se dozvědí nejčastěji prostřednictvím zvuku sirény, ale ţe 

mohou být k varování před hrozícím nebezpečím vyuţita i jiná zařízení jako například obecní 

rozhlas [4].  

 

Informujeme děti o tom, ţe sirény jsou „mluvící“ a „nemluvící“. 

- „nemluvící“ sirény (elektrické rotační sirény) se poznají podle kloboučkové stříšky, 

po spuštění vydávají pouze „houkání“ 

- „mluvící“ sirény (elektronické) bývají umístěny na vysokém stoţáru a mají tvar 

trubky. Tyto sirény, kromě houkání, dokáţí přímo také říct, jaká nebezpečí hrozí . 

 

S pomocí zvukových ukázek naučíme děti rozlišovat jednotlivé druhy signálů: 

- všeobecná výstraha - jediný varovná signál, který se v ČR vyuţívá k varování 

obyvatel před nebezpečím. Vyhlašuje se po dobu 140 vteřin trvajícím  kolísavým 

tónem sirény. Řekneme dětem, ţe tento signál poznají také podle toho, ţe na rozdíl od 

ostatních signálů bývá zpravidla opakován i vícekrát za sebou. Při zaslechnutí tohoto 

signálu je nutno se neprodleně ukrýt 

- poţární poplach („hó-ří“) - tímto signálem se svolávají poţární jednotky. Signál se 

vyhlašuje po dobu 60 vteřin trvajícím kolísavým tónem sirény 

- aby záchranáři zjistili, jestli jim všechny sirény správně fungují, provádí kaţdou první 

středu v měsíci ve 12 hodin zkoušku sirén. O této skutečnosti jsou občané 

informování s předstihem z hromadných sdělovacích prostředků. Zdůrazníme, ţe v 

takovém případě děti nemusí mít ţádné obavy. Jedná se o trvalý tón sirény po dobu 

140 sekund [4]. 

 

Jednotlivé signály a jejich délku znázorníme na tabuli také graficky v průběhu 

zvukových ukázek  (obr. 18).  Děti zbytečně nestrašíme, spíše je ujistíme, ţe velká neštěstí 

nejsou tak častá, jako to mohou vidět například v televizních filmech a pokud by se přeci jen 

neštěstí stalo, tak se to právě prostřednictvím sirén určitě dozví včas děti i jejich rodiče. 
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Obrázek č. 18 – Grafické znázornění jednotlivých varovných signálů [11].  

 

Výsledek výuky: 

- ţák si připomněl nebezpečí plynoucí z nebezpečné hry s ohněm a je u něho dále 

rozvíjen přiměřený respekt vůči ohni 

- ţák byl informován o základních zvyklostech týkajících se manipulace s elektrickými 

spotřebiči. 

- ţák přiměřeně ovládá základní kontrolu domácnosti při odchodu z domu 

- ţák ví, jak se zachovat, dojde-li k poţáru v jeho domově 

- ţák dokáţe určit místa v domácnosti, které jsou nejvíce nebezpečné z hlediska 

moţného vzniku poţáru (kuchyň, koupelna, kotelna) 

- ţák umí pojmenovat některé nebezpečné produkty hoření vznikající při bytových 

poţárech a uvědomuje si jejich nebezpečnost 

- ţák ví, co je to varovný signál a jak se zachová při jeho zaslechnutí 
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8.4. Obsah výuky v šestých třídách  

8.4.1. Průběh první vyučovací hodiny 

Tematické části ve druhých i šestých třídách jsou podobné pouze v šestých třídách uţ 

pouţíváme odborné termíny a tempo přednášky je sviţnější. V následující kapitolách se 

zaměřím pouze na rozšířená témata oproti druhým třídám. 

 

Kdo to jsou hasiči, co je jejich práce – tuto kapitolu rozšiřujeme o vysvětlení pojmů 

technická pomoc, technologická pomoc atd. 

 

Co je to bezplatná telefonní linka tísňového volání – při praktické ukázce zdůrazňujeme, 

jak v případě hlášení dopravní nehody na dálnici správně udat název dálnice, ve kterém 

směru a na kolikátém kilometru se nehoda stala. Zdůrazňujeme ţe je nutné co nejrychleji 

dálnici opustit. Dále vysvětlujeme podle čeho se u vodních toků označuje pravý a levý břeh. 

 

Který oheň je „dobrý“ a který oheň je „zlý“ – tuto kapitolu rozšiřujeme o vysvětlení 

principu tří základních sloţek potřebných k hoření na tzv. „ohňovém trojúhelníku“ (obr. 19). 

A následně princip hašení potlačením jedné z těchto sloţek.    

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

                                   Obrázek č. 19 – Ohňový trojúhelník [1].  

 

Co dělat, kdyţ na mě hoří oblečení a jaké jsou základní zásady první pomoci při 

jednoduchých popáleninách – tato kapitola je stejná pro druhé i šesté třídy. 
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Hasící látky, přenosné hasící přístroje a nástěnné hydranty – vysvětlíme zde, ţe 

k hašení poţáru nemusíme vţdy pouţívat pouze vodu, ale například při poţáru travních 

porostů můţeme pouţít zahradní nářadí například lopaty, jejichţ „plácáním“ zamezíme 

přístupu vzduchu. Nebo například na malé hořící louţe různých olejů pouţít sypký materiál 

např. písek. Protoţe většina ţáků bydlí na vesnicích kde se topí pevnými palivy, 

vysvětlujeme, aby v případě poţáru sazí v komíně poradily rodičům ať poţár nepodceňují 

ihned zavolají na tísňovou linku 150 a hlavně aby poţár nehasily vodou. Vysvětlíme, ţe 

vzhled k vysokým teplotám při hoření sazí v komíně se voda ihned přemění v páru zvětší 

objem  aţ o 1 700x a roztrhne komín. A proto i kdyţ hasiči přijedou velkou cisternou 

s vodou, budou hasit poţár pískem. Dále dětem vysvětlujeme, ţe poţáry se dělí do více tříd 

podle skupenství hořlavých látek. 

 

Třídy poţáru dle ČSN EN2 

- třída A - hoření pevných látek hořících plamenem nebo ţhnutím (např. dřevo, uhlí, 

textil, papír, sláma, seno, plasty) 

- třída B - hoření kapalných látek a látek, které do kapalného skupenství přecházejí  

(např. benzín, nafta, oleje, barvy a laky, ředidla, éter, aceton, vosky, tuky, asfalt, 

pryskyřice, mazadla) 

- třída C - hoření plynných látek hořících plamenem (např. propan - butan, zemní plyn, 

svítiplyn, acetylen, metan, vodík) 

- třída D - hoření lehkých alkalických kovů (např. hořčík a jeho slitiny s hliníkem) 

- třída F - hoření jedlých olejů a tuků (rostlinné nebo ţivočišné oleje a tuky) ve 

fritézách a jiných kuchyňských zařízeních 

 

 

    

 

 

 Obrázek č. 20 – Třídy poţáru [5].  

Rozdělení do tříd poţárů je po ţáky důleţité z důvodu správného a účinného pouţití 

přenosného hasícího přístroje.  

Pro běţnou domácnost jsou zřejmě nejoptimálnějším řešením práškové hasicí 

přístroje o objemu hasiva 6 kg. Nejčastěji jsou tyto přístroje plněny univerzálním práškem 

ABC, který je pouţitelný téměř na všechny třídy poţáru - vedle hašení pevných látek ho lze 
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bez obav pouţít také na hořlavé kapaliny a plyny (např. propan-butan, benzín, oleje, karma) i 

na elektrické zařízení pod proudem. Přístroj není vhodný na hašení sypkých materiálů 

(piliny, hořlavé prachy atd.). Nevýhodou práškových hasicích přístrojů je nepořádek, který po 

pouţití zanechají - např. škody na jemné mechanice a elektronice mohou být dokonce 

nevratné.  

Vodní hasicí přístroje jsou zase nejvhodnější pro hašení pevných hořlavých látek         

(dřevo, papír, uhlí, textil), jejich nevýhoda je však v tom, ţe se jimi nesmí hasit elektrická 

zařízení pod napětím, nejsou příliš účinné ani při hašení hořlavých kapalin (např. benzín).  

Pěnové hasicí přístroje jsou vhodné zejména pro hašení hořlavých kapalin jako 

benzín, nafta, olej. Na trhu jsou rovněţ k dostání sněhové hasicí přístroje - ty jsou vhodné 

zejména na hašení elektrických zařízení pod proudem (včetně jemné elektroniky a 

mechaniky), dále pak hořlavých kapalin a plynů [10].  

Z profesního hlediska jsme si samozřejmě vědomi, ţe dnešní hasící přístroje, které 

jsou schválené podle ČSN EN 3 mohou být určeny pro hašení elektrických zařízení pod 

napětím 1000 V. Podmínkou však je splnění poţadavků uvedených v normě. Pokud přístroj 

tyto poţadavky nesplní, musí být tato informace uvedena na typovém štítku „Nepouţívat 

k hašení elektrických zařízení pod napětím“. U přístrojů které poţadavky normy splní se pak 

na štítku uvede informace o vhodnosti přístroje pro hašení elektrických zařízení pod napětím 

1000 V. Do této problematiky navíc vstupují národní předpisy, které se týkají bezpečnosti při 

práci na elektrických zařízeních. Pro hašení elektrických zařízení je stanovena bezpečná 

vzdálenost mezi hořícím zařízením a zasahujícím. Ta je pro napětí 1000 V u vodních hasících 

přístrojů 3 m a pro ostatní přístroje 1 m. I kdyţ o těchto změnách víme pokračuje při výuce 

v zaběhnutém směru a uvádíme, ţe vodní a pěnové hasící přístroje se nemají z důvodu 

bezpečnosti uţivatele pouţívat na elektrická zařízení pod napětím [3]. 

V souvislosti s blíţící se účinností nové vyhlášky MV č. 23/2008 Sb., o technických 

podmínkách poţární ochrany staveb jsou uváděny v tisku a televizi reportáţe o nutnosti PHP 

v rodinných domech s hasící schopností 34A má někdy některý s ţáků případně učitel dotaz 

co znamená pojem „hasící schopnost 34A“. Vysvětlíme, ţe hasící schopnost přístroje je dána 

velikostí zkušebního poţáru, který je moţné daným přístrojem uhasit. Závisí nejen na 

pouţitém hasivu, ale i na konstrukci přístroje. Je naprosto normální, ţe dva jakoby podobné 

přístroje například práškový s náplní hasiva 6 kg, od různých výrobců mají odlišné hodnoty 

hasící schopnosti. Zkušební poţár pro třídu A tvoří hranice dřevěných hranolů o výšce 560 

mm a šířce 500 mm. Délka této hranice pak určuje hasící schopnost například 34A 

představuje délku hranice 3 400mm (obr. 21).         
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Obrázek č. 21 –  Hranice pro zkušební poţár [3].  

 

Dětem vysvětlujeme, ţe zatím přenosné hasící přístroje pouţívat nemohou, ale mohou 

poradit dospělým osobám, případně aby samy znaly správné pouţití aţ dospějí. 

Zdůrazňujeme, ţe přenosné hasící přístroje se pouţívají pouze v počátku poţáru, také 

upřesníme názor dětí na účinnou dobu pouţití PHP, kdy většina dětí má představu ţe PHP 

dokáţe hasit aţ 15 minut, sdělíme ţe, maximální doba pouţití PHP je 1 minuta. 

Následně přistoupíme k praktické ukázce pouţití hasícího přístroje na nefunkčním 

modelu přenosného hasícího přístroje od společnosti TEPOSTOP a.s. viz příloha č. 4 pro 

lepší představivost pustíme ţákům krátký videoklip, kde jsou názorně ukázány jednotlivé 

hasební náplně v PHP.      

Děti se také mohou v bytových domech setkat s tzv. nástěnnými hydranty. Jsou to 

výtokové regulovatelné armatury připojené na rozvodné potrubí tlakové vody uvnitř budov. 

Svým vybavením se blíţí tomu, co pouţívají hasiči. Najdeme je ve většině veřejných budov 

(umístění stanovují předpisy - například na chodbách panelových domů v kaţdém druhém 

patře). Na rozdíl od hydrantů podzemních a nadzemních jsou připraveny takřka k 

okamţitému pouţití civilními osobami. Lze je pouţít i na poţáry, v jejichţ případě uţ by bylo 

pouţití PHP nedostačující. Nástěnné hydranty jsou periodicky kontrolovány podobně jako 

PHP a po kontrole jsou vţdy zaplombovány, aby jejich obsah zůstal neporušen.   

 

Vţdy před závěrem vyučovací hodiny ukončíme výklad a dáme ţákům prostor na 

případné otázky a odpovědi z kterých dokáţeme zjistit jak pochopily význam naší přednášky.  
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Výsledek výuky: 

- ţáci umí stručně a jasně nahlásit mimořádnou událost na tísňovou linku a znají 

výhody společné tísňové linky 112 

- ţáci umí definovat rozdíl mezi „špatným“ a „dobrým“ ohněm 

-  umí interpretovat pořekadlo: „Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán“ 

- dokáţí přiměřeně reprodukovat pravidla chování v případě nalezených zápalek a ví 

také, proč tato pravidla dodrţovat 

- ţáci si připomenou nebezpečí plynoucí ze hry s ohněm a je u nich dále rozvíjen 

přiměřený respekt vůči ohni 

- umí reprodukovat pravidla „zastav se, lehni si a kutálej se“ a umí je správně prakticky 

předvést 

- znají zásady poskytnutí první pomoci při jednoduchých popáleninách 

- znají princip hoření tzv. „Ohňový trojúhelník“ 

- znají princip přerušení hoření 

- umí správně pouţít přenosný hasící přístroj 

 

Náplň první hodiny je pro nás pouze orientační, výklad přizpůsobíme schopnosti dětí, 

jak vnímají a reagují na naše povídání a ukázky o poţární ochraně.     

 

8.4.2. Průběh druhé vyučovací hodiny 

Velká část druhé hodiny je pro děti opakováním jiţ známého učiva.  

 

Na co nezapomenout při odchodu z domu – při vysvětlování tohoto tématu uţ 

nepouţíváme básničku, ale stručně a jasně vysvětlíme pravidla bezpečného odchodu z domu.  

 

Jak poznám, ţe u nás doma hoří ? Co mám dělat ucítím-li doma kouř ? -  předloţení 

těchto kapitol je stejné jako ve druhé třídě včetně praktické ukázky.  

 

Domácí únikový plán – téma rozšíříme o bliţší popis funkce a správného rozmístění 

autonomních kouřových hlásičů. Při prezentaci kouřových hlásičů pouţíváme názorně 

funkční model, který necháme kolovat mezi dětmi a připomeneme dětem heslo GŘ HZS ČR  

„ Je lepší kdyţ vás budí hlásič, neţ hasič“ [10]. 
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 Vznik poţárů vyloučit nelze, ale pokud včas zjistíme vznik poţáru, můţeme značně 

omezit jeho případný rozsah a následky jeho uhašením v počátečním stádiu, příp. zajistit 

evakuaci osob, zvířat a majetku z poţárem ohroţeného objektu. Nezbytným předpokladem 

však je včasné zjištění vznikajícího poţáru.  

Na moţné nebezpečí nás mohou včas upozornit autonomní hlásiče kouře, které rodič 

snadno nainstalujeme ve svém domě. Jedná se o jednoduché zařízení, které obsahuje v 

jednom krytu všechny komponenty potřebné pro spolehlivou detekci kouře a vydání silného 

akustického poplachového signálu. Ačkoliv jejich uţívání není v českých domácnostech na 

rozdíl od zemí západní Evropy ještě příliš rozšířeno, jde o finančně dostupná zařízení (cena v 

řádech stovek korun) s jednoduchou instalací (např. pomocí vrutů). Dle vyhlášky MV č. 

23/2008 Sb., budou od 1. července 2008 povinné u novostaveb rodinných domů a bytových 

domů. Čidla akustickým signálem včas upozorní na přítomnost kouře a umoţní tak nebezpečí 

zlikvidovat jiţ v zárodku či alespoň ohroţený prostor včas opustit. Nejtragičtější poţáry jsou 

totiţ ty mezi druhou a pátou hodinou ranní, kdy většinou všichni spí a probudí se aţ v 

momentě, kdy uţ je na reakci pozdě.  

Málokdo si také uvědomuje, ţe většina obětí poţárů neuhoří, ale zemře kvůli 

nadýchání se toxických zplodin hoření vznikajících při poţáru. Zejména v noci tak na nás 

číhá nebezpečí, protoţe kouř je rychlejší a tišší neţ oheň a jiţ dvě nebo tři nadechnutí bývají 

smrtelná. Navíc zplodiny hoření obsaţené v kouři prohlubují spánek a tak se mnoho lidí 

udusí jiţ ve spánku. Zachránit nás můţe jen včasné varování [5].  

 

 

Obrázek č. 22 –  Umístění hlásičů [11].  

Autonomní hlásiče kouře se umísťují doprostřed stropu, minimálně však ve 

vzdálenosti 30 cm od stěny, ve výšce maximálně 6 metrů od podlahy (obr. 22).  
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Hlásiče není vhodné umísťovat v blízkosti ventilátorů, svítidel nebo jiných zdrojů 

tepla, ani ve vrcholech půdních prostorů střech tvaru a v prostorách prašných či velmi 

vlhkých (koupelny). Optimální je, pokud máme hlásič v kaţdé místnosti, minimálně bychom 

ho však měli mít v centrální části bytu (v místnosti kde spíme) a na kaţdém podlaţí domu, a 

pak také samozřejmě tam, kde lze předpokládat moţnost vzniku poţáru (např. dílna, garáţ). 

Při instalaci se vţdy řídíme návody výrobců těchto zařízení ( obr. 23).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.23 – Umístění hlásičů [11].  

 

Baterie v hlásiči vydrţí zhruba 1 rok. Upozorníme děti, ţe hlásič s vybitou baterií je 

nefunkční. Cena těchto hlásičů se pohybují v částce několika set Kč. Záleţí na výrobci a 

druhu hlásiče. Je to určitě výhodná investice pokud uváţíme, kolik ţivotů a materiálních 

hodnot lze uchránit včasným zjištěním poţáru.  

Jednotlivé hlásiče si můţeme nechat propojit tak, ţe v případě výstraţné reakce 

jednoho hlásiče jsou aktivovány i ostatní. Tento systém je vhodný např. pro rodinné domy, 

kdy hlásič, reagující na kouř z případného poţáru v garáţi nebo dílně, spustí hlásič v loţnici, 

kde vzbudí spícího uţivatele domu a upozorní jej na vzniklé nebezpečí.  

Pro ty, kteří ve svých domácnostech vyuţívají plyn (k topení či vaření), je uţitečný 

detektor úniků hořlavých plynů. Ten zvukovým signálem upozorní na zvýšenou koncentraci 

prakticky všech typů hořlavých plynů (zemní plyn, svítiplyn, propan, butan, acetylén, 

vodík,....). Při zjištění úniku plynu musíte zabránit jeho vznícení v prostoru. Nedotýkejte se 

proto elektrických vypínačů, důkladně větrejte, zamezte dalšímu úniku plynu, případně 

volejte hasiče či plynárnu [10].  

 

 

 



51 

 

Promlouvání na děti s dýchacím přístrojem – předloţení této kapitoly je stejné jako ve 

druhé třídě včetně praktické ukázky.  

 

 Varovný signál a co budu dělat, kdyţ jej uslyším – tuto kapitolu rozšíříme o části 

zabývající se evakuací v případě mimořádné události a popisu evakuačního zavazadla. 

Můţe nastat situace, kdy v důsledku ohroţení mimořádnou událostí musí obyvatelé 

opustit své domovy a přemístit se na jiné bezpečné místo. V takovém případě hovoříme o 

„evakuaci obyvatelstva“, která je poněkud odlišná od evakuace spojené s krátkodobým 

hrozícím nebezpečí ( ať v případě poţáru nebo jiné mimořádné události ), kdy nás hasiči 

evakuují do stanoveného bezpečného prostoru a po vesměs krátké době se opět můţeme 

vrátit domů nebo do školy. Evakuace, jako jeden ze základních způsobů ochrany 

obyvatelstva, je souhrnem opatření zabezpečující především přemístění osob, ale i 

hospodářského zvířectva a věcných prostředků z ohroţeného prostoru na jiné bezpečné 

území. Evakuace obyvatelstva je mimořádné opatření a podléhají ji v zásadě všechny osoby z 

daného území. Je obvykle dlouhodobá s více jak 48 hodinovým pobytem mimo domov. V 

tomto případě organizátoři evakuace realizují opatření plánovaná k zabezpečení 

evakuovaných osob, jako ubytování, stravování, zdravotnické zabezpečení a jiné - mluvíme o 

nouzovém přeţití obyvatelstva v tzv. provizorních podmínkách se zajištěnými základními 

potřebami pro přeţití [4]. 

Evakuace je nejčastěji organizována na základě rozhodnutí územně příslušných 

povodňových orgánů nebo příslušného krizového orgánu při vzniku přirozené povodně. V 

takovém případě je třeba uvaţovat o evakuaci osob z ohroţených oblastí. Při odchodu z bytu 

nebo rodinného domku je nutné dodrţovat stanovené zásady pro opuštění bytu: 

- vzít sebou připravené evakuační zavazadlo a dostavit se do určeného evakuačního 

střediska 

- ujistit se, zda i sousedé vědí o evakuaci a zda nepotřebují při její přípravě pomoc, 

- dodrţovat pokyny správních úřadů, měst a obcí, kteří organizují nebo zajišťují 

evakuaci. 

V případě, ţe je k evakuaci pouţito vlastní vozidlo rodiny ţáka, je nutné dodrţovat 

pokyny sloţek integrovaného záchranného systému, které organizují evakuaci. 

 

Před opuštěním bytu rodiče nesmí zapomenout: 

- uhasit otevřený oheň v topidlech 

- vypnout elektrické spotřebiče vyjma ledniček a mrazniček 
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- uzavřít přívod vody a plynu 

- ověřit zda i sousedé vědí, ţe mají opustit byt 

- vloţit sobě i dětem do kapsy oděvu cedulku nebo lístek se jménem a adresou 

- vzít sebou kočky a psy, ostatním domácím zvířatům zajistit zásoby vody a potravy 

- připravit si a vzít si sebou evakuační zavazadlo pro celou rodinu 

- přesunout se do prostoru shromaţdiště.  

 

Jako evakuační zavazadlo poslouţí např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo 

musí být označeno jménem a adresou a obsahuje zejména [4]: 

- základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a pitnou 

vodu  vše na dva aţ tři dny 

- předměty denní potřeby, jídelní miska a příbor 

- osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti (např. i archiv rodinných 

fotografií a filmů) 

- léky, které uţívají, toaletní a hygienické potřeby 

- náhradní oděv, prádlo a obuv, pláštěnka, spací pytel nebo přikrývku, multifunkční 

kapesní nůţ, zápalky, mobilní telefon, nabíječku, hry, knihu a jiné drobnosti 

- vhodné je i přenosné rádio s bateriemi a svítilna. 

 

Výsledek výuky: 

- umí definovat rozdíl mezi „špatným“ a „dobrým“ ohněm a definovat, jakou úlohu 

hraje člověk při proměně ohně „dobrého“ v oheň „zlý“ 

- umí zopakovat pravidlo „Zastav se, lehni si a kutálej se“ a správně jej vyuţít v praxi 

- ţák umí rozlišovat druhy popálenin podle rozsahu popálení a zná zásady poskytnutí 

první pomoci při malých popáleninách 

- postupně získává přiměřený pocit zodpovědnosti za mladší sourozence, ale také za 

poţární bezpečnost doma i ve škole 

- dokáţe pomocí „ohňového trojúhelníku“ vysvětlit princip hoření a vyjmenovat 

charakteristické příznaky hoření 

- umí vyjmenovat základní druhy PHP a dokáţe vlastními slovy vysvětlit, na jakém 

principu jsou zaloţeny hasební účinky jednotlivých druhů PHP. 

- ţák ví, k čemu slouţí nástěnný hydrant 

- zná zásady správného pouţití vybraných PHP, ví, kde PHP a jiné prostředky PO 

hledat (zejména v budovách, kde se pohybuje - škola, domov…) 
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- ví, co je to varovný signál a jak se zachová při jeho zaslechnutí 

- ví, ţe existují správné zásady opuštění domova 

- ví, ţe existuje tzv. „evakuační zavazadlo“ a co do něj nepatří. 
 

8.4.3. Třetí doplňková hodina 

V případě zájmu ředitele školy věnujeme třetí doplňkovou hodinu diskuzi s celým 

učitelským sborem dané školy na téma poţární prevence. 

Při doplňkové hodině, mohou také ţáci navštívit hasičskou stanici, kde se blíţe seznámí 

s hasičskou výzbrojí, výstrojí a hasičskými vozidly. Zde je vyčleněn jeden příslušník, který 

provede prohlídku. Na úvod hodiny je potřeba domluvit s pedagogickým dozorem a ţáky 

pravidla, jak se zachovat v případě, ţe na stanici dojde k v vyhlášení poplachu a technika 

bude vyjíţdět k zásahu. Z hlediska bezpečnosti není dětem dovolen vstup na poţární skluz.  

8.5. Podpůrné pomůcky k výuce 

Nejčastěji pouţívané pomůcky, které pouţíváme při výuce jsou vyřazené tlačítkové 

telefonní přístroje, dráček Záchranáček, zásahový oblek, hasičská helma Galet, dýchací 

přístroj, nefunkční model PHP, autonomní kouřový hlásič, vyváděcí maska, dataprojektor, 

notebook, propagační předměty vydané HZS Středočeského kraje k preventivně výchovné 

činnosti (obr. 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 24 – Pomůcky, které vyuţíváme k výuce dětí  
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9. ZÁVĚR 

Cílem práce byla analýza počtu poţárů způsobených dětmi, představení programu 

„Hasík“ a porovnání v současné době probíhajících preventivně výchovných programů 

zaměřených na ţáky základních škol. 

Z kaţdoročně vydávaných statistických ročenek vyplývá, ţe dochází k nárůstu poţárů 

způsobených nedbalostí dětí ve věku do 15 let.   

Ze zjištěných poznatků při zpracování této práce vyplynulo, ţe problematika poţární 

prevence je v systému vzdělávání aţ na výjimky okrajovou záleţitostí. Na výchově v oblasti 

poţární prevence se částečně podílejí rodiče, pedagogové, příslušníci HZS, členové sdruţení 

dobrovolných hasičů, ale systematické vzdělávání na takové úrovni, kterou by si tato 

problematika zaslouţila, zajištěno není. Myslím, ţe naše společnost by si měla najít cestu, jak 

nenásilnou formou seznámit děti a jejich nejbliţší s tím, co dělat nejen s automaty, drogami, 

alkoholem a kouřením, ale také jak se chovat, aby k poţárům nedocházelo. A pokud k nim jiţ 

dojde, jak situaci nejlépe zvládnout.  

 V současné době neexistuje jednotná celostátní koncepce programu zaměřená na ţáky 

základních škol vydaná GŘ HZS ČR určená pro příslušníky HZS. Danou problematiku si řeší 

jednotlivé kraje podle svých moţností. Většina, zvláště pak kraje na Moravě, v současné 

době vyuţívá zmíněný program „Hasík“, který je podle mého názoru nejpropracovanější a 

nejucelenější. Velký podíl na preventivní výchově dětí v oblasti PO má SDH Čech, Moravy a 

Slezska. Jde pouze o mimoškolní tudíţ dobrovolné aktivity, která jiţ tradičně převládá spíše 

na venkově neţ ve městech. Hra Plamen nerozvíjí pouze teoretické znalosti v dané oblasti, 

ale i manuální zručnost, fyzickou kondici a smysl pro čestné jednání.      

 Problematika vzdělávání v oblasti poţární prevence je příliš obsáhlé téma na vyřešení 

v jedné Bakalářské práci, proto bych se danému tématu chtěla věnovat i v budoucí 

Diplomové práci.  
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Příloha č. 1 

Zastav se, lehni si a kutálej se z programu Hasík [9]  
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Příloha č. 2 

Zastav se, lehni si a kutálej se z programu Sparky [13] 
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 Příloha č. 3 

Nálepka s básničkou předávaná dětem, zadní část určená pro rodiče [9] 
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Příloha č. 4 

Domácí únikový plán navržený dětmi v ZŠ Zdice 

 

Místo setkání 
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Příloha č. 5 

Domácí únikový plán, program Sparky [13] 

 

 

 

 


