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Úvod 

V dnešní době se neustále potýkáme s mimořádnými událostmi (dále jen „MU“), ať už 

se jedná o požáry, havárie nebo o živelné pohromy. V takových situacích je nutné zabezpečit 
ochranu života a zdraví zasažených a ohrožených osob, hospodářského zvířectva a majetku. 

Tyto úkoly jsou ze zákona uloženy integrovanému záchrannému systému (dále jen „IZS“)  

a zejména hasičskému záchrannému sboru (dále jen „HZS“). Základní složky IZS dle zákona 

239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému  

a o změně některých zákonů zajišťují rozmístění svých síl a prostředků po celém území České 

republiky (dále jen „ČR“) pro případy neodkladného zásahu v místě mimořádné události.  

I přes tato opatření je nutné počítat s časovou prodlevou mezi zpozorováním MU  

a dojezdem složek IZS k místu zásahu a do té doby učinit opatření k sebeochraně, resp.  

k ochraně ostatních osob. Z tohoto důvodu je nutné zajistit vzdělávání a výchovu 

obyvatelstva. Nejefektivnějším způsobem z pohledu vývojové psychologie je začlenit tuto 

problematiku do období předškolního a školního vzdělávání. [46] 

Organizování preventivní výchovné činnosti (dále jen „PVČ“) je na území ČR řešeno 

jednak centrálně prostřednictvím ministerstva vnitra - generálního ředitelství hasičského 

záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS“) a jednak projekty realizovanými na 

území jednotlivých krajů, které jsou ve většině případu plně v gesci HZS krajů nebo se HZS 

kraje na těchto projektech podílí. 

Informování a vzdělávání obyvatelstva v oblasti požární ochrany (dále jen „PO“)  

a ochrany obyvatelstva (dále jen „OOb“) probíhá v jednotlivých krajích zpravidla třemi 

způsoby. Prvním z nich jsou sdělovací prostředky, které zahrnuji poskytování informací 

televizním a rozhlasovým vysíláním, periodickými tiskovinami a prostřednictvím internetu. 

Druhým způsobem výchovného a informativního procesu jsou propagační akce, pořádané 

přímo nebo ve spolupráci s HZS. Posledním způsobem výchovy obyvatelstva je vzdělávání 

specifických skupin, které přímo nebo nepřímo souvisí se zabezpečením výchovy v oblasti 

PO a OOb, jako jsou např. pedagogičtí pracovníci. 

Cílem této práce je vytvořit aktuální souhrnný přehled jednotlivých projektů a způsobů 

výchovy dětí v oblasti PO a OOb. Tato práce ovšem vnímá PVČ z širšího úhlu pohledu a bere 

v úvahu sociální interakce jednotlivých vychovávaných skupin, a proto je nutné si uvědomit, 

že ovlivněním např. dospělého obyvatelstva ovlivňujeme do jisté míry i děti.   
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1 Historie výchovy v oblasti OOb a PO 

Současné PVČ předcházela branná výchova. Ačkoliv se první zmínky o branné 

výchově na území dnešní ČR objevují již v 2. polovině 19. století, přesto cíle prvních pokusů 

o vytvoření branné výchovy se nedají s pozdějšími a současnými cíli srovnávat. Tehdejší 

branná výchova byla podle Doc. PaedDr. Ladislava Reitmayera, CSc. chápána jako: 

„Pedagogický jev, sledující přípravu mládeže a dospělých k prosazování politických cílů 

ozbrojenou sílou.“ Veškerá tato činnost byla organizována různými tělovýchovnými spolky  

a jinými organizacemi. [1]  

1.1 Vývoj branné výchovy  

Po první světové válce nastal nejen na školách, ale i v celé společnosti odklon od 

všeho, co připomínalo válku (vč. branné výchovy). [2] 

První zmínka, ačkoliv nepřímá, o branné výchově se v zákoně objevila v tzv. Branném 

zákoně z roku 1920. Tento zákon obsahoval ustanovení týkající se státem organizované 

přípravy občanů k obraně. Ovšem tehdejší situace nenutila orgány státní správy k dalšímu 

rozvoji této problematiky. [1] 

S nástupem německého fašizmu k moci v roce 1933 opět vzrostly požadavky na 

vojenskou výchovu a přípravu žáků. O brannou výchovu projevily zájem tělovýchovné 

organizace (Sokol), sportovní svazy, Československý červený kříž, hasičské sbory a jiné. 

V tomto období se poprvé v našich školách objevil požadavek skutečné branné výchovy. 

Smyslem branné výchovy bylo bránit vlast. Byly zvýšeny nároky na individuální fyzickou 

přípravu i technickou připravenost. V roce 1935 byl vydán Výnos Ministerstva školství  

o výchově žáků národních škol k brannosti, který kladl důraz na mravní a občanskou 

výchovu, na vědomosti a dovednosti důležité z hlediska vlastní bezpečnosti a na tělesnou 

výchovu. Branná výchova byla začleněná do téměř všech předmětů na národních školách. 

[1][2] 

V roce 1937 byl přijat zákon č. 184/1937 Sb. O branné výchově. Tento zákon stanovil, 

že účelem branné výchovy je pěstovat v obyvatelstvu podle věku, vzdělání  

a povolání mravní vlastnosti, tělesnou zdatnost a znalosti a dovednosti, kterých je třeba 

k obraně státu. Podle znění tohoto zákona podléhali branné výchově všichni občané republiky 

ode dne povinné školní docházky až do věku 60- ti let. V oblasti školství tento zákon stanovil 
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rozsah průpravy žáků a studentů veřejných škol v oblasti branné výchovy. [1][2][6] 

V důsledku politické situace bylo ministerstvo školství nuceno po roce 1938 odvolat 

všechny směrnice o branné výchově. [1][2]  

Po ukončení války v roce 1945 bylo připravováno zavedení povinného předmětu 

branná výchova, ale nakonec se branná výchova jako samostatný předmět nerealizoval. 

Objevovala se pouze jako dříve v osnovách vybraných předmětů jako např. v tělesné 

výchově, zdravotní výchově apod. S postupem času až do roku 1951 byla branná výchova čím 

dál více opomíjená a ustupovala do pozadí. V roce 1951 byl vydán nový zákon  

č. 92/ 1951 Sb. O branné výchově, který zajistil zásadní reorganizaci branné výchovy na 

českých školách. v § 4 tohoto zákona bylo stanoveno: „ Branná výchova ve školách  

a střediscích je povinná.“ [1] [2] [3] 

Další změna nastala v roce 1953, kdy branná výchova opět přestala být povinnou pro 

všechny žáky a stala se pouze zájmovou činností. V důsledku těchto změn kromě branných 

cvičení úplně vymizela ze škol a stala se nekontrolovatelnou dobrovolnou záležitostí. [2]  

V roce 1957 vydalo ministerstvo školství pokyny o provádění branné výchovy na 

všeobecně vzdělávacích školách s důrazem na pobyt v přírodě a poskytnutí pomoci sobě  
i ostatním. Od roku 1959 byl zaveden v 8. a 9. třídách základních škol (dále jen „ZŠ“) kurz 

všenárodní přípravy k civilní obraně. Tento kurz byl veden formou přednášek o dotaci  

18 hodin ročně a byl povinný pro všechny žáky. [2] 

 Branná výchova jako povinný samostatný vyučovací předmět byla zavedená na 

druhém stupni základní školy až ve školním roce 1971/ 1972 a týkala 6. až 9. tříd základní 

školy. Vyučovala se po jedné vyučovací hodině za týden po dobu jednoho pololetí. [1] [2]  

Vydáním nového zákona o branné výchově č. 73/1973 Sb. se stala branná výchova 

součástí výchovy a vzdělávání žáků, učňů a studentů a uskutečňovala se v povinném branném 

vyučování a v ostatních vyučovacích předmětech. Protože však přerušované půlroční 

vyučování tohoto předmětu snižovalo efektivnost vyučovacího procesu, byla branná výchova 

od školního roku 1975/ 1976 vyučována na ZŠ pouze  

v 7. a 8. ročnicích opět jednou týdně, ale již po celou dobu školního roku. [1] [2] [4] 

K další významné změně ve vývoji branné výchovy došlo v 80. letech, kdy předmět 
branná výchova nebyl zařazen do učebních plánů ZŠ a v důsledku toho byl samostatný 

předmět zrušen a jeho obsah začleněn do ostatních vyučovacích předmětů. Každá základní 

škola k řešení tohoto problému přistupovala individuálně, a proto v oblasti branné výchovy 
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vznikaly ve vědomostech a dovednostech mezi žáky jednotlivých škol velké rozdíly. Oproti 

tomu na středních školách (dále jen „SŠ) a vysokých školách zůstala i nadále povinným 

předmětem. [1] [2]   

K porovnání vědomostí a dovedností a k jejich zdokonalování sloužila branná cvičení, 

která měla za účel zdokonalování a prověřování školy jako celku pro mimořádné situace. 

Prováděla se dvakrát za rok, v zimě a v létě, ve vyučovacích dnech. Doba jejich trvání 

závisela na věku žáků, trvala čtyři až pět hodin a byla povinná pro všechny žáky. Obsahem 

byla činnost k sebeochraně a k pomoci jiným osobám, činnost vyplývající  

z opatření školy pro civilní ochranu, tělesná cvičení, hry a soutěže a prvky dopravní výchovy. 

[2] 

V roce 1985 byly na druhém stupni základních škol kromě branných cvičení zavedeny 

branné kurzy, které probíhaly v 5. až 8. ročníku ve dvou šestihodinových celcích. Účelem 

těchto kurzů bylo poskytnout žákům soustavu branných vědomostí a dovedností nezbytných 

k tomu, aby byli schopni chránit sebe před účinky nebezpečných látek  

a poskytnout adekvátní pomoc svým spolužákům a ostatním lidem. [2] 

V období let 1991 – 1997 (po zrušení branné výchovy) na školách neprobíhala žádná 

výuka se zaměřením na OOb, a ani nebyla realizována příprava učitelů. [8] 

V roce 1995 byl připraven a schválen Ministerstvem školství, mládeže  

a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) projekt experimentu na vybraných základních  

a středních školách s cílem ověřit, zda za současných učebních osnov lze některá témata 

týkající se ochrany člověka za mimořádných situací vyučovat ve vybraných předmětech, aniž 

by se vytvářel samostatný předmět. Projekt byl realizován ve třech etapách a ukončen  

v prosinci 1997. Na základě vyhodnocení výsledků tohoto experimentu byl vydán Pokyn 

MŠMT čj. 34776/98-22 (ze dne 4. května 1999), který ukládal všem školám poskytujícím 

základní a střední vzdělávání začlenit od 1.9.1999 problematiku „ochrana člověka za 

mimořádných situací“ do výuky. [8] 

Pokyn MŠMT na základě poznatků České školní inspekce (dále jen „ČŠI“) a HZS ČR 

byl usnesením vlády České republiky ze dne 8.1.2003 č. 11 aktualizován. Významnou 

změnou bylo stanovení rozsahu výuky na minimálně 6 hodin ročně. [8]  

1.2 Koncepce branné výchovy 

Primárním úkolem branné výchovy bylo začlenění svého obsahu do celoživotního 
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procesu vzdělávání. Brala v úvahu vývojovou psychologii, a proto přizpůsobovala výchovu  

z hlediska obsahu, cílů a prostředků jednotlivým psychologickým vývojovým fázím člověka. 

[5] 

Branná výchova byla rozdělena s ohledem na ontogenetický vývoj osobnosti a na 

proces její socializace na 5 fází. [5] [7] 

S brannou výchovou se začínalo již u dětí předškolního věku (3 - 6 let). U dětí 
předškolního věku se nejednalo o brannou výchovu v plném slova smyslu, ale  

o uplatňování branných prvků ve všeobecně rozvíjejícím procesu utváření dětské osobnosti,  

a současně o vytváření předpokladů pro další návaznost na brannou výchovu vyučovanou na 

základních školách.  Šlo o cílevědomé uplatnění prvků výchovné práce, které by v souladu 

s fyzickými a psychickými schopnostmi dětí usnadňovaly včasné  

a plynulé provedení plánovaných ochranných opatření při ohrožení jejích zdraví a životů.  

Z tohoto důvodu děti v mateřských školách procvičovaly přiměřenými způsoby ochranná 

opatření, používání masek, přesun do krytů, pobyt v nich a přípravu k evakuaci. Vzhledem 

k tomu, že děti v tomto věku ještě nemají vyvinutou potřebnou fyzickou ani psychickou 

zdatnost k vykonání těchto úkolů samostatně, tak veškerá odpovědnost zůstávala v rukou 

vyučujících. [5] [7] 

Druhá fáze branné výchovy byla zaměřená na děti raného školního věku (6-11 let). 

V období raného školního věku začínají děti uvažovat jiným způsobem než dříve. Děti 
začínají uvažovat logicky, jsou schopny posuzovat věci z více hledisek a vyvodit z nich 

vzájemné vztahy. Branně výchovný proces na základních školách navazoval na branné prvky 

výchovy dětí v rodině a v předškolních zařízeních. Cílem bylo připravit chlapce  

a dívky na aktuální brannou roli, kterou by měli plnit v případě ohrožení a připravit na 

převzetí branné role občana státu. V této fázi branné výchovy byla obsahová náplň pro 

chlapce i dívky shodná. Šlo zejména o rozvoj politického myšlení, přípravu k obraně státu  

a o základy ochranných opatření před účinky případného nepřátelského napadení, zvláště 
zbraněmi hromadného ničení. [5] [7] 

Třetí fáze se týkala výchovy dětí staršího školního věku (11 - 15 let). Tento věk je 

charakteristický snahou vymanit se ze závislosti na rodině a snahou se osamostatnit. Branná 

výchova v druhém stupni ZŠ rozvíjela vědomosti a poznatky získané v prvním stupni a vedla 

je již k dovednosti samostatně plnit jednoduché úkoly spojené s ochranou zdraví a života. 

Žáci již měli být schopní snášet delší dobu psychickou  
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a fyzickou zátěž bez větších zásahů vyučujících. Žáci vyšších ročníku již měli být schopni 

poskytnout pomoc jiným osobám.  Základní odpovědnost však i nadále zůstávala v rukou 

vyučujících. Konkrétním cílem branné výchovy v druhém stupni základní školy bylo osvojení 

a zvládnutí činností vedoucích k sebeochraně. Šlo zejména o zdravotnickou přípravu 

(poskytování první pomoci v rámci svépomoci a vzájemné pomoci), protipožární, 

protichemickou, protibiologickou, protiradiační ochranu apod. [5] [7]    

Předposlední čtvrtá fáze byla zaměřená na období dospívání (15- 20 let) a byla spojená 

s výchovou na středních školách. Branná výchova na středních školách navazovala na 

brannou výchovu vyučovanou na ZŠ. Úkolem branné výchovy na tomto stupni vzdělání bylo 

prohloubení znalostí získaných na ZŠ a poskytnout studentům a učňům vzdělání, které jim 

umožní vykonávat činnosti k sebeochraně, k poskytování pomoci spolužákům, dětem, 

nemocným, přestárlým a k plnění jednoduchých úkolů při MU (živelné pohromy, havárie, 

katastrofy nebo válka). [5] 

Poslední fáze vzdělávání byla již řešena individuálně a odvíjela se od volby dalšího 

stupně vzdělávání anebo od volby povolání. [1] 
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2 Aktuální projekty PV Č na území ČR 

Jak již bylo zmíněno v úvodu této práce, jsou na území ČR realizovány mj. projekty 

s celostátní působností. 

V současné době v oblasti PVČ pracuje MV- GŘ HZS ČR na zintenzivnění a 

zefektivnění již zavedené výuky tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí na 

základních a středních školách, což dokládá i práce na úkolu č. 8 z Harmonogramu realizace 

opatření ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020, tj. připravuje 

„Program výchovy a vzdělávání obyvatelstva k jeho bezpečnosti a ochraně při mimořádných 

událostech a krizových situacích“ a na úkolu č. 9 - zahrnout tematiku "Ochrany člověka za 

mimořádných událostí" do vzdělávání budoucích pedagogů. Na těchto úkolech spolupracuje 

s Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem dopravy, Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy a vybranými pedagogickými fakultami v republice. V rámci spolupráce s MŠMT 

se intenzivně rozvíjí spolupráce s ČŠI na kontrolách výuky tematiky „Ochrany člověka za 

MU“ na ZŠ a SŠ, s Výzkumným ústavem pedagogickým na pomoci učitelům při výuce dané 

tematiky jednak zveřejňováním pomůcek a dalších materiálů na webových stránkách,  na 

metodice pro učitele a aktualizaci stávajícího Pokynu MŠMT k začlenění tematiky ochrany 

člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů. V závěru roku 2009 proběhlo 

ve spolupráci MV- GŘ HZS a Ústavu pro informace ve vzdělávání šetření na školách, týkající 

se výuky ochrany člověka za mimořádných událostí, a to z hlediska vnímání její potřebnosti, 

praktické realizace ve škole a spolupráce se složkami IZS, zejména HZS ČR. 

Vedle projektů v kompetenci MV- GŘ HZS existuji i projekty v kompetenci 

jednotlivých HZS krajů s rozsahem přesahujícím území jednoho kraje a projekty specifické 

pro dané území. Mezi projekty řízené centrálně a projekty většího rozsahu patří zejména: 

- projekt „Štěstí přeje připraveným“, 

- výuka tématiky „Ochrana člověka za mimořádných událostí“ na základních a 

středních školách, 

- projekt „Bezpečné cestování“, 

- projekt „ Výchova dětí v oblasti PO a OOb“ a 

- „Víš, odkud voláš o pomoc na tísňovou linku 112?“. 
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2.1 Štěstí přeje připraveným 

Jedná se o seriál krátkých preventivních videoklipů, který od roku 2005 zpracovává 

Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč (dále jen „IOOLB“) ve spolupráci s MV- GŘ 

HZS. Cílem tohoto projektu je přispět k informovanosti obyvatelstva a  zvýšit tak 

připravenost občanů na nejrůznější druhy mimořádných událostí. Jednotlivé spoty přibližují 

nejrůznější témata z oblasti požární prevence a ochrany obyvatelstva a výstižnou formou 

divákům sdělují, jak rizikům předcházet a jak se zachovat v nejrůznějších krizových situacích. 

[9] 

Dosud bylo zpracováno 20 témat. Jedná se o tato témata: varovný signál, linky 

tísňového volání, evakuační zavazadlo, opuštění domácnosti, improvizovaná ochrana, požár 

v domě, dopravní nehoda, propan butan, nález zavazadla, požární hlásiče, vypalování trávy  

a díky spolupráci s Policií ČR (dále jen „PČR“), Ministerstvem zahraničních věci, 

zdravotnickou záchrannou službou a Českým červeným křížem vznikly i díly věnované 

resuscitaci, umělému dýchání, kapsářům, krádeži auta, krizovým situacím v zahraničí  
a záchraně tonoucího. Tyto klipy jsou vysílány ve vybraných kabelových televizích po celém 

území ČR. [9] 

V roce 2009 proběhla v celé republice prostřednictvím HZS krajů distribuce DVD a 

knižních publikací s danou tématikou na všechny ZŠ a SŠ. [9] 

2.2 Výuka tématiky „Ochrana člověka za MU“ na školách  

Po roce 1991, kdy na školách byla zrušena branná výchova a následně již neprobíhala 

žádná výuka se zaměřením na OOb, zanikla i nutnost připravovat pedagogické pracovníky 

zabývající se na touto problematikou. [8] 

Po tomto opatření se připravenost obyvatelstva na MU začala snižovat, a tím vznikla 

potřeba začlenit problematiku ochrany člověka za MU (dále jen „OČMU“) do tehdejších 

učebních osnov.  

Proto v roce 1995 byl připraven a schválen Ministerstvem školství, mládeže  

a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) projekt experimentu na vybraných základních  

a středních školách s cílem ověřit, zda za současných učebních osnov lze některá témata 

týkající se OČMU vyučovat ve vybraných předmětech, aniž by se vytvářel samostatný 

předmět. Experimentální projekt byl ukončen  
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na konci roku 1997. Na základě vyhodnocení výsledků tohoto experimentu byl vydán Pokyn 

MŠMT čj. 34776/98-22 (ze dne 4. května 1999), který ukládal všem školám poskytujícím 

základní a střední vzdělávání začlenit od 1.9.1999 problematiku „ochrana člověka za 

mimořádných situací“ do výuky. [8] 

Pokyn MŠMT na základě poznatků České školní inspekce (dále jen „ČŠI“) a HZS ČR 

byl  v roce 2003 aktualizován a přinelsl významnou změnu, kterou bylo stanovení rozsahu 

výuky na minimálně 6 hodin ročně. [8]  

Od roku 2007 probíhá výuka na ZŠ a SŠ dle nových vzdělávacích programů, kde 

problematika OČMU je zařazena přímo v příslušných vzdělávacích oblastech 

Školám při naplňování pokynu MŠMT pomáhá HZS ČR, který se podílí se na tvorbě 
pomůcek, učebnic, realizuje různé akce pro školy a pomáhá s realizací praktických cvičení 

apod. Mezi další významné aktivity v této oblasti patří vzdělávání učitelů k výuce OČMU.  

HZS ČR ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání (dále jen „NIDV“), odbory 

školství krajských úřadů a dalšími institucemi zabývajícími se vzděláváním učitelů se aktivně 
podílí na tomto vzdělávání. Podle statistické ročenky bylo do konce roku 2009 takto 

proškoleno přes 12 000 učitelů. Ovšem s ohledem na materiální a personální možnosti a na 

skutečnost, že každoročně přichází do škol noví absolventi pedagogických fakult a fluktuace 

stávajících učitelů je také velmi vysoká, není možné proškolit a připravit k výuce dané 

problematiky potřebný počet pedagogů. [10] 

Východiskem je příprava budoucích pedagogických pracovníků již na vysokých 

školách. V roce 2007 ve spolupráci s Univerzitou Karlovou (dále jen „UK“)  

v Praze – Pedagogickou fakultou byl zahájen pilotní projekt vzdělávání budoucích učitelů 

v oblasti OČMU. Výstupem by měl být návrh studijního modulu, který po ověření na 

pedagogických fakultách bude oficiálně schválen a vyžadován při akreditaci příslušných 

studijních oborů. [10] 

Při jeho tvorbě MV- GŘ HZS ČR úzce spolupracuje s některými pedagogickými 

fakultami, pro které jedenkrát ročně pořádá seminář, na kterém dochází k projednání dílčích 

výstupů a výměně zkušeností a novinek ve výuce OČMU. [10]  

2.3 Bezpečné cestování 

Od února 2006 probíhá preventivní informační projekt "Bezpečné cestování", který 

organizuje MV- GŘ HZS. 
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Účelem tohoto projektu je poskytnout občanům více podrobnějších informací  

o tom, jaká rizika v současné době existují a jak by měli občané správně reagovat v případě 
nejrůznějších druhů MU. [11] 

Informační letáky projektu „Bezpečné cestování“ jsou umísťovány do prostředků 

hromadné dopravy, jako jsou autobusy, tramvaje, metro, vlaky a v prostorách vlakových 

nádraží Českých drah, a.s., čekárnách městské hromadné dopravy atd. V rámci této kampaně 
byla zpracována témata např. „Co dělat při požáru v soupravě“, „Co dělat  

v případě požáru“, „Co dělat v případě nálezu podezřelého zavazadla“ apod. [11] 

Na základě prvotních výsledků projektu byla v roce 2007 zpracována další tři témata. 

Nová témata nesouvisí výhradně s bezpečnosti v dopravě, ale týkají se širšího pohledu na 

chování obyvatel při mimořádných událostech. Jedná se o témata „Varovný signál Všeobecná 

výstraha a činnost veřejnosti po jeho zaznění“, „Chování při nařízené evakuaci“  

a „Doporučený obsah evakuačního zavazadla“. [12]  

Tento projekt se již úspěšně realizuje v celé ČR a kromě dopravních prostředků byl 

rozšířen i na úřady, školy a další instituce. 

2.4 Projekt „ Výchova dětí v oblasti PO a OOb“  

Projekt „Výchova dětí v oblasti PO a OOb“ (dále jen „Hasík“) vznikl v roce 1996 

v Bruntále. Až do roku 2005 byl projekt zaměřen pouze na PO a HZS Moravskoslezského 

kraje prosadil rozšíření projektu o oblast OOb, což se začalo v praxi aplikovat v roce 2006. 

V současné době (2010) je do tohoto programu zapojeno již 5 krajů (viz. Obrázek 1). Od roku 

2011 je plánováno rozšíření projektu do Libereckého kraje. [13] 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 1: Zapojení krajů do projektu "Hasík"  
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Projekt je zaměřen na děti základních škol a jeho záměrem je prostřednictvím besed  

a propagačních materiálů předat dětem ve dvou věkových rovinách důležité informace  

z oblasti prevence a ochrany před následky mimořádných událostí, snížit počet MU 

způsobených dětmi a předejít jejich zranění. Tento program na škole provádí dvojice 

vyškolených instruktorů, kteří pocházejí z řad HZS, sdružení dobrovolných hasičů (dále jen 

„SDH“) nebo odjinud a tuto činnost se rozhodli provádět dobrovolně. [13]  

Program se skládá ze dvou hlavních částí. První část obsahuje základní informace 

 a poznatky a je určena dětem ve věku cca 7 - 10 let. Tato část je rozložena na dvě vyučovací 

hodiny, které jsou rozděleny do jednotlivých tematických bloků. Je zpracována s ohledem na 

schopnosti dětí tohoto věku a lze ji užít od druhé až po pátou třídu ZŠ, aniž by se prováděly 

obsahové změny. Druhá část je aplikovatelná od šesté třídy. Výuka v této části je již doplněna 

o tématiky náročnější a není už vedena tak hravou formou jako část první. Tato část je rovněž 

jako předchozí rozdělena na dvě samostatné hodiny. Žáci se začínají zabývat zdravovědou a 

tématy souvisejícími s praktickým užitím  

a rozdělením hasicích přístrojů, nebezpečím, která hrozí v domácnosti apod. V závěru výuky 

jsou třídní kolektivy zvány na prohlídku hasičské stanice a používané techniky. [14] 

2.5 Víš, odkud voláš o pomoc na tísňovou linku 112? 

Jedná se o pilotní projekt MV- GŘ HZS a je reakcí na stále častější jev, kdy operátoři 
tísňových linek narážejí na to, že lidé oznamující určitou mimořádnou událost nejsou schopni 

přesně popsat místo, kde k ní došlo, respektive určit polohu. Cílem projektu je 

prostřednictvím brožury, která vznikla na HZS Plzeňského kraje (dále jen „PLK“), přiblížit 

občanům způsob, jakým mají určit místo, odkud volají o pomoc, zejména pokud volají 

z mobilního telefonu, kde je určení polohy složitější než u pevných telefonů, a pokud se 

nacházejí v místech, která dobře neznají. Jsou zde uvedeny praktické ukázky identifikačních 

cedulí potenciálních orientačních objektů (město, obec, silnice, železnice, vodní toky, terén, 

významné budovy, rozhledny atd.) a jejích význam. Podle autora publikace Mgr. Jaroslava 

Lepeška má brožura rovněž přispět k výcviku operátorů línek tísňového volání. Projekt je 

v současné době realizován prozatím pouze v PLK, ale v budoucnu se plánuje jeho rozšíření 

na celé území ČR. [15] [16] 
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3 Aktuální stav PVČ na území jednotlivých krajů 

PVČ se uskutečňuje dle platných dokumentů vydaných MV- GŘ HZS. Jedná se  

o dokumenty „Preventivně výchovná činnost na úsecích požární ochrany a ochrany 

obyvatelstva“ (č.j. PO-278-6/OOB-2004 ) a „Plánu propagace a osvěty“ (čj. PO-171-4/OOB-

2005). Tyto dokumenty HZS krajů rozpracovávají do svých dokumentů k PVČ na příslušný 

rok a v souladu s nimi realizuji výchovnou činnost v oblasti PO a OOb. 

3.1 Moravskoslezský kraj 

Informovanost a osvěta obyvatelstva v oblasti PO, OOb a přípravy na mimořádné 

události jsou v Moravskoslezském kraji veřejnosti předávány prostřednictvím HZS 

Moravskoslezského kraje (dále jen „MSK“) prostřednictvím sdělovacích prostředků, 

propagačních akcí a poskytováním konzultací a spoluúčastí na dalším vzdělávání. 

3.1.1 Sdělovací prostředky 

HZS MSK na svých webových stránkách prezentuje mj. jednotlivé odbory související 

s ochranou obyvatelstva a požární ochranou. Jedná se odbor ochrany obyvatelstva a krizového 

řízení. V jednotlivých sekcích mohou návštěvníci nalézt základní informace jak předcházet 

mimořádným událostem, jak se chovat v krizových situacích „Hasiči radí“, jakým způsobem 

volat na tísňovou linku. Jsou zde také ke zhlédnutí  

i vydané preventivní materiály v podobě videí, audio záznamů a letáků.  Dále na těchto 

stránkách mohou nalézt přehled legislativy, aktuální informace z jednotlivých odborů  

a další informace.  

Na konci roku 2006 začala spolupráce HZS MSK s Českým rozhlasem Ostrava, jejímž 

výsledkem byl pravidelný týdenní pořad „Hasiči v akci“. Bylo natočeno  

a odvysíláno 42 pětiminutových dílů z oblasti požární prevence a ochrany obyvatelstva. Na 

základě požadavků obou stran vznikají v současné době vstupy k aktuální problematice. [17]  

Od konce roku 2007 probíhá na regionálních kabelových televizích vysílání krátkých 

informací z DVD „Štěstí přeje připraveným“. Vysílání je prováděno na základě dohod 

prostřednictvím 14- ti  kabelových a internetových vysílacích stanic v kraji. Kromě toho se  

v okrese Nový Jičín podařilo ve spolupráci s TV Polar od října 2007 zrealizovat vysílání 

pravidelného hasičského měsíčníku. [17] 



 15 

Od května roku 2005 mohli čtenáři měsíčníku Moravskoslezský kraj nacházet 

pravidelnou rubriku s názvem "Hasiči občanům“. Bylo zde publikováno 14 témat se 

zaměřením na problematiku sebeochrany a vzájemné pomoci občanů a více než 30 článků 

z problematiky prevence PO. V březnu 2009 bylo vydávání měsíčníku pozastaveno. [17] 

Na základě výsledků provedené analýzy úmrtí při požárů jsou od května 2009 

poskytovány zpracované články do 196 bezplatných regionálních periodik. Dále od roku 2003 

bylo v odborných časopisech, zejména v časopise 112, zveřejněno 11 odborných článků. [17] 

HZS MSK rovněž v oblasti OOb a PO vydal v letech 2005-2007 metodické příručky 

související s řešením mimořádných událostí. V roce 2007 byla HZS MSK vydána preventivní 

hra pro děti s názvem „Motanice“. [17] 

3.1.2 Propagační akce 

V této oblasti je daná problematika prezentována v podobě propagačních tiskovin, 

výstav a akcí. 

Propagační tiskoviny jsou veřejnosti prezentovány od roku 2006 v rámci projektu 

„Bezpečné cestování“, prostřednictvím skládaných letáků jednotného stylu a v neposlední 

řadě preventivními tiskovými materiály pro děti. [17]   

V rámci projektu „Bezpečné cestování“ se jedná o letáky se 4 náměty, které jsou na 

jeden měsíc umísťovány do dopravních prostředků (např. Dopravní podnik Ostrava,  

Dopravního podniku Opava, dopravních společností Connex, dnes Veolia 

 transport, ČSAD Karviná, Frýdek - Místek  a TQM Opava). [17] 

Ve skládaných letácích pro veřejnost bylo zpracováno celkem 18 témat z oblasti PO  

a OOb. Tyto letáky jsou stabilně umístěny na hasičských stanicích, kde dochází ke styku 

s veřejností, a dále jsou používány při dalších prezentačních akcích. [17]  

Tiskové preventivní materiály vytvořeny převážně pro děti jsou využívány   

zejména pro potřeby programu „Hasík“. Jsou to zejména pexeso, omalovánky, vystřihovánky 

atd. [17] 

HZS MSK se pravidelně účastní různých pravidelných akcí v rámci kraje jako např. 
„Den země“, „Bambiriáda“ „Den NATO“ a jiné. Dále se účastní akci v rámci republiky, jako 

je např. pravidelná akce „Čtyři dny se záchranáři“ v Lysé nad Labem. HZS MSK také pořádá 

vždy v pátek 13. dny otevřených dveří na hasičských stanicích HZS MSK. [17] 
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3.1.3 Další vzdělávání 

 V rámci budování a zlepšování vztahů s veřejnosti pořádá HZS MSK besedy, 

poskytuje v dané problematice poradenskou a konzultační činnost, metodickou pomoc, pořádá 

dny otevřených dveří a realizuje program „Hasík“. Zatímco většina výše uvedených 

prostředků slouží k poskytování informací široké veřejnosti, tak program „Hasík“ je určen 

výhradně k vzdělávání dětí na základních školách. [17] 

HZS MSK zajišťuje návštěvu dětí, žáků a studentů Hasičského muzea v  Ostravě 
Přívoze a s tím spojené prezentace z oblasti ochrany obyvatelstva a požární ochrany. Tyto 

prezentace probíhají formou přednášek a promítáním výukových filmů. HZS MSK rovněž 

pořádá v klubech seniorů a kulturních zařízeních pro širší veřejnost besedy z oblasti PO „Aby 

nehořelo“. V roce 2008 byly zahájeny besedy se studenty 2. a 3. ročníku středních škol  

z hlediska přípravy na vznik mimořádných události. [17] 

V rámci poradenské a konzultační činnosti pro pracovníky státní správy  

a samosprávy, studentům Vysoké školy báňské – technické univerzity Ostrava, fakultě 
bezpečnostního inženýrství a dalším právnickým a fyzickým osobám jsou poskytovány 

konzultace v oblasti OOb a PO. Dále od roku 2008 poskytuje HZS MSK informace ředitelům 

mateřských škol (dále jen „MŠ“), ZŠ a SŠ v zónách havarijního plánování o opatřeních k 

OOb. [17]  

Program „Hasík“ je ve školách v MSK realizován od roku 2006. Ke dni 7.4.2010 je na 

území kraje vyškoleno 239 osob nejen z řad příslušníků HZS kraje, ale i členů SDH obcí a 

jiných dobrovolníků. [17] 

3.2 Zlínský kraj 

V současné době ve zlínském kraji (dále jen „ZLK“) není vyčleněn pracovník 

koordinující oblast PVČ, a tudíž chybí souhrnný přehled o prováděných akcích v dané oblasti. 

[18] 

Na realizaci jednotlivých akcí souvisejících s PVČ se podílejí především tiskový 

mluvčí HZS ZLK, psycholog HZS ZLK, vyškolení instruktoři programu „Hasík“, odbor 

prevence a oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení. [18] 
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3.2.1 Sdělovací prostředky 

HZS ZLK předává informace veřejnosti zejména prostřednictvím svých webových 

stránek. Zde, v sekci „rady veřejnosti“, lze nalézt 19 tematických videí z projektu „Štěstí přeje 

připraveným“. Jedná se o videoklipy související mj. s prevencí MU, evakuaci, poskytnutím 

první pomoci aj. Dále je zde ke stažení brožura s radami pro občany pod názvem 

„Hejtmanství pro bezpečí občanů“. Tato brožura byla zpracována složkami IZS v roce 2008  

a přibližuje principy fungování krajského IZS a současně občanům předkládá přehled rad, jak 

se zachovat v případě nenadálých a život ohrožujících situací. [19] 

3.2.2 Propagační akce 

V roce 2006 byl zahájen projekt za vyšší bezpečí občanů s názvem „Bezpečné 

cestování“. Cílem tohoto projektu je zvýšit informovanost veřejnosti o prevenci před požáry  

a dalšími obecnými problémy a nebezpečím prostřednictvím plakátů  

a informačních letáků vyvěšených v prostředcích hromadné dopravy a v obecních vitrínách. 

[18] 

HZS ZLK se pravidelně účastní akcí pořádaných základními složkami IZS. Mezi tyto 

pravidelně pořádané akce patří akce „Modrý maják“ a „Den s IZS“, kde příslušníci základních 

složek IZS  prezentují jak techniku, tak i simulovaný zásah, dále pro veřejnost pořádají dny 

otevřených dveří,… V roce 2009 se HZS ZLK zúčastnilo cvičení „Ochrana 2009 - Vizovice“ 

s ukázkou PVČ. [18]  

3.2.3 Další vzdělávání 

HZS ZLK v rámci územní působnosti dále provádí vzdělávání pedagogických 

pracovníků v oblasti PVČ a nově od 1. 9. 2009 se zapojuje do programu „Hasík“. [18] 

V letech 2003- 2005 bylo na území kraje ve spolupráci s krajským Pedagogickým 

centrem uskutečněno vzdělávání pedagogických pracovníků I. a II. stupně ZŠ. Od 1. 3. 2009 

se HZS ZLK podílí na projektu „Zvyšování profesních kompetencí pedagogických 

pracovníků škol a školských zařízení Zlínského kraje“. Obsahem daného projektu jsou mj. 4 

moduly s názvy „Prevence úrazů jako priorita“, „Výchova k bezpečí“, „U čitel a první pomoc“ 

a modul „Ochrana osob za mimořádných okolností ve výuce“.   V roce 2009 proběhly dva 

vzdělávací moduly pod názvem „Výchova k bezpečí“  
a zúčastnilo se jich celkem 32 pedagogických pracovníků. [18] 
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Na programu „Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“ se 

HZS ZLK začal podílet od 1. 9. 2009. ZŠ projevují o tento program vysoký zájem, ale 

z důvodu nedostatku školicích pracovníků, kterých je k 13.11.2009 44 ze 102 požadovaných, 

není možné pokrýt všechny ZŠ v kraji. K 13.11.2009 bylo proškoleno 27 tříd na 10-ti ZŠ 

v kraji. [18]  

3.3 Olomoucký kraj 

Informace z oblasti PO, OOb a přípravy na mimořádné události jsou v Olomouckém 

kraji veřejnosti realizovány prostřednictvím HZS Olomouckého kraje (dále jen „OLK“) 

zejména prostřednictvím internetu a programu „Hasík“.                                        

3.3.1 Sdělovací prostředky 

V 2. polovině roku 2009 bylo na webových stránkách HZS OLK zveřejněny 

elektronické testy s tématikou OOb a chování za MU. Testy jsou rozděleny do 3 skupin, a to 

pro žáky prvního stupně ZŠ, druhého stupně ZŠ  

a pro dospělé. V těchto testech si každý formou náhodného výběru otázek může ověřit svoje 

znalosti.  

Rovněž na svém webu umožňuje zhlédnutí, popř. stáhnutí, krátkých videoklipů 

vyrobených ve spolupráci MV- GŘ HZS a IOOLB sloužících jako návod, jak se zachovat při 
nebezpečných situacích s názvem „Štěstí přeje připraveným“. 

HZS OLK se rovněž ve spolupráci s Krajským úřadem, orgány obcí, SDH atd. podílí 

na tvorbě a distribuci metodických a propagačních materiálů souvisejících s PO  

a OOb. [20] 

3.3.2 Propagační akce 

HZS OLK vždy v pátek 13. pořádá dny otevřených dveří. Dále se účastní pravidelných 

i jednorázových akcí a to jak regionální, tak i celorepublikové úrovně pořádaných složkami 

IZS. Za zmínku stojí Den Armády, akce „Bezpečná Olomouc“, „Poděbrady 2009“ atd. 

Rovněž pořádá i akce pro děti ve formě výtvarných soutěží. [20] 

HZS OLK je rovněž zapojený do celorepublikového projektu „Štěstí přeje 

připraveným“ a v roce 2009 zajistil distribuci těchto materiálů do škol. [20]  
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3.3.3 Další vzdělávání 

Koncepce preventivně výchovné činnosti HZS OLK spočívá především v realizaci 

programu „Hasík“ a byla schválena 7. 11. 2007 ředitelem HZS OLK. Vznikla z potřeby 

vytvořit systém pro aplikaci této činnosti zejména u dětí školou povinných a také  

z nutnosti sjednotit PVČ ve školách v rámci HZS OLK. Významným podpůrným materiálem 

pro její zpracování byla koncepce preventivně výchovné činnosti HZS MSK. Krátkodobým 

cílem HZS OLK je ve školním roce 2009/2010 pokrýt 70% základních škol z celkového počtu 

276 ZŠ (údaj z roku 2008) na území OLK. Přehled počtu škol a procentuální vyjádření škol 

zařazených do projektu zobrazuje Tabulka 1.  Ke konci roku 2009 bylo na území OLK 

proškoleno celkem 114 instruktoru, což je o 6 instruktorů více než plánovaný počet. [20] 

Tabulka 1: Přehled škol zařazených do programu Hasík v OLK 

Územní odbor ZŠ zařazené 

2007/08  

ZŠ zařazené 

2008/09 

Celkový 

počet ZŠ  

% pln ění 

(2008/09) 

Olomouc 23 65 91 71,43 

Prostějov 5 46 46 100 

Přerov 5 32 59 54,24 

Šumperk 25 42 63 66,67 

Jeseník 8 7 17 41,18 

CELKEM 66 192 276 69,57 

Zdroj: KONCEPCE PREVENTIVN Ě VÝCHOVNÉ ČINNOSTI HZS OLOMOUCKÉHO KRAJE [20] 

Pro ověření znalosti dětí z oblasti PO a OOb připravil HZS OLK ve školním roce 

2008/09 soutěž s hasičskou tématikou „Soutěž s dráčkem Floriánkem“. Do této soutěže se 

mohly přihlásit děti ve věku 6 - 15 let. Za finanční podpory sponzorů bylo možné obstarat 

hodnotné ceny v podobě jízdního kola, mobilního telefonu a mp4 přehrávače. Soutěže se 

zúčastnilo 1112 žáků. Vyhodnocením výsledků soutěže bylo zjištěno, že se podařilo sjednotit 

obsah výuky v rámci OLK. [20] 
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3.4 Jihomoravský kraj 

Od 1. 1. 2007 je na HZS Jihomoravského kraje (dále jen „JMK“) zřízen pracovník 

odpovídající za PVČ . Tento pracovník řídí a odpovídá za preventivně výchovné  

a propagační činnosti HZS JMK. [21] 

3.4.1 Sdělovací prostředky 

Prostřednictvím sdělovacích prostředků jsou v kraji informace předávány zejména 

v rámci projektu „Vaše cesty k bezpečí“ (víz. níže). Jsou k tomu využívány regionální 

tiskoviny, zejména pravidelné články v krajských novinách „Listy Jižní Moravy, webové 

stránky HZS JMK a od 1. 9. 2009 mělo více než 90 obcí zveřejnit projekt na svém webu. 

V roce 2008 byly v televizním vysílání stanic RTA, JOJ a NOVA odvysílány reportáže  

o tomto projektu. [21]  

3.4.2 Propagační akce 

Na území JMK probíhá od roku 2008 projekt „Vaše cesty k bezpečí“. Tento projekt je 

zaměřen na věkovou skupinu 15-45 let. Obyvatelstvu je prezentován prostřednictvím 

internetu, regionálních televizních stanic, regionálního tisku a na úředních deskách, kde 

dochází ke styku s veřejnosti. Obsahem jsou 4 sady témat obsahujících témata od prevence 

MU až po řešení trestných činů. [21] [24] 

HZS JMK v rámci projektu „Štěstí přeje připraveným“ provedlo v roce 2009 distribuci 

materiálů do 424 z 650 škol. Jednalo se o 4874 knih a 4817 sad DVD. Zbývající školy buď 

zanikly, nebo se přestěhovaly a změnily název. [21]  

HZS JMK každoročně spolupracuje pří PVČ s preventivní informační skupinou 

Krajského ředitelství PČR JMK. Stejně jako v předchozích letech tak i v roce 2009 

spolupracoval s touto skupinou na akcích jako je Autosalon, kterou podle navštívilo 130484 

osob, na akci „Veletrh dopravní prevence“ s účasti 750 studentů a 200 pedagogů. Ve 

spolupráci s vodní záchrannou službou provedli prezentaci techniky na veletrhu zdravotní 

techniky „Medical Fail Brno“. Dále se účastní leteckého festivalu CIAF v Brně - Tuřanech, 

spolupracuje na preventivních akcích s Městskou policií Brno atd. [21] [22] 

HZS JMK pořádá dny otevřených dveří, účastní se dětských dnů, navštěvuje dětské 

tábory a na základě požadavků škol HZS JMK lektorsky zajišťuje výuku tématiky „Příprava 

obyvatelstva na MU“. [21] 
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V rámci spolupráce HZS JMK s MŠ a ZŠ je možné dohodnout ukázku techniky, popř. 
návštěvu stanice HZS. [21] 

3.4.3 Další vzdělávání 

Od roku 2007 je HZS JMK zapojen do programu „Hasík“. Ke konci roku 2009 

působilo na území kraje 70 vyškolených instruktorů na 80-ti ZŠ. Program má na území JMK 

ve školním roce 2009/2010 absolvovat cca 8000 žáků a 400 pedagogů. Od roku 2009 vybraní 

instruktoři programu „Hasík“ vyučují dle upraveného programu studenty SŠ. Na základě 
požadavku MŠMT o spolupráci byla mj. provedena příprava dětí podle programu „Hasík“ v 7 

výchovných a diagnostických zařízeních. Toto vzdělávání bylo zaměřeno zejména proti 

zneužívání tísňových linek. [21] [23] 

V rámci spolupráce s Masarykovou univerzitou zajišťuje odbor ochrany obyvatelstva  

a krizového řízení HZS JMK výuku předmětu „Zvládání přírodních  

a technologických katastrof v ČR na fakultě sociálních studií. Tento předmět zajišťuje 

lektorsky i po obsahové stránce. Od roku 2011 se na této fakultě plánuje zavedení povinně 
volitelného předmětu „Ochrana obyvatelstva“. Kromě výuky na fakultě sociálních studií 

zajišťuje HZS JMK i vzdělávání studentů formou seminářů na ekonomicko-správní fakultě 
této univerzity. [21] 

Dále HZS JMK spolupracuje s Univerzitou J. A. Komenského Praha, pobočkou 

Obrataň na vzdělávání pedagogů v oblasti OOb a s fakultou chemickou na VUT Brno na 

předmětu „Psychologie v krizových situacích“. [21] 

V roce 2009 provedl HZS JMK ve spolupráci se Střediskem služeb školám  

a dalšího vzdělávání pedagogů Brno výuku 20 pedagogů. Vzhledem k tomu, že se jednalo  

o výuku bez akreditace, se zájem pedagogických pracovníků v jednotlivých oblastech lišil,  

a proto z důvodu malé účasti musela být v některých městech odložena do doby získání 

akreditace. Ve spolupráci s NIDV Brno zajistil HZS neakreditovanou přípravu  

10 pedagogů. V současné době probíhá akreditační řízení na přípravu pedagogů v oblasti OOb 

do kreditního systému celoživotního vzdělávání pedagogů. [21]  

HZS JMK zajišťuje pro Univerzitu obrany přípravu vojska vyčleněného na zásah 

v případě radiační havárie v zóně jaderné elektrárny Dukovany jako posily PČR. Tato 

příprava je zaměřená na radiační ochranu a OOb. Každoročně je proškoleno cca 400 studentů 

Univerzity obrany. [21]        
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3.5 Jihočeský kraj 

Informace z oblasti PO, OO a přípravy na mimořádné události jsou v Jihočeském kraji 

(dále jen „JČK“) předávány veřejnosti prostřednictvím Oddělení ochrany a přípravy 

obyvatelstva HZS JČK.  

3.5.1 Sdělovací prostředky 

HZS JČK na svých webových stránkách zveřejňuje informace zejména v podobě 
článků a návodů v rubrikách bezpečnostní pravidla a minuty z požární ochrany. Rubrika 

bezpečnostní pravidla zahrnuje články související s prevencí vzniků požárů a to jak při 
užívání topidel, komínů, pálení klestí apod. V rubrice minuty z požární ochrany jsou obsaženy 

články související s evakuací, havarijním plánováním, charakteristikou  

a popisem mimořádných událostí a podobného charakteru. Tyto články jsou určeny jak pro 

právnické, tak i pro fyzické osoby a mají preventivní charakter. [25] 

V roce 2009 bylo odesláno do rubriky „Minuty z požární ochrany“ 44 článků. 

Příležitostně jsou publikovány články související s riziky spojenými např. s topnou sezónou, 

Vánocemi a obdobím sucha. [26] 

HZS JČK rovněž publikuje i odborné články v časopise „112“. Od roku 2008 

publikovalo 5 článků, z nichž 1 byl publikován v roce 2009. [26] 

3.5.2  Propagační akce 

V roce 2009 HZS JČK zrealizovalo tisk preventivních materiálů v podobě skládanek 

s názvem „Pozor siréna“ a „Pozor kolona“. Letáky „Pozor kolona“ jsou určeny pro řidiče 

motorových vozidel s instrukcemi, jak se chovat v případě, že se dostanou do kolony vozidel 

a jakým způsobem umožnit průjezd vozidel s právem předností v jízdě. V letáku „Pozor 

siréna“ jsou popsány jednotlivé signály vydávané systémem varování  

a informování, se kterými se obyvatelstvo může setkat a jejích význam. [26] 

Dále HZS JČK  byly vydány samolepky s propagací čísla 112 a 150. Tyto samolepky 

jsou určeny převážně pro děti. [26]  

V 1. polovině roku 2009 byla provedena distribuce knih „Co dělat“ a DVD „Štěstí 

přeje připraveným“ všem základním, středním a vyšším odborným školám JČK. [26] 

HZS JČK v roce 2009 zajistilo úpravu a distribuci plakátů z kampaně „Bezpečné 
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cestování“ navržených MV- GŘ HZS s tématikou „Co dělat v případě nálezu podezřelého 

zavazadla“, „Jak se zachovat při požáru“, „Jak se zachovat při evakuaci“, „Jak se zachovat při 
varovném signálu“, „Jak předcházet požárům“ a „Na co nezapomenout při evakuaci“ 

v celkovém počtu 20 000 výtisků. Tyto letáky byly umístěny v autobusech Dopravního 

podniku města České Budějovice, a.s., ČSAD JIHOTRANS a.s., ČSAD AUTOBUSY, a.s., 

COMETT Plus TÁBOR, s.r.o., ČSAD JINDŘICHŮV HRADEC, a.s. a částečně 
distribuovány i do informačních středisek Krajského úřadu JČK a obcí s rozšířenou 

působností. [26] 

HZS JČK pořádá každoročně „Den otevřených dveří“, který se v roce 2009 uskutečnil 

13. 3. 2009 ve všech stanicích HZS JČK. Součásti daného dne otevřených dveří byla 

prohlídka areálů požárních stanic, seznámení se s technickým vybavením, ukázka cisteren, 

kontejnerů, výškové techniky, prostředků individuální ochrany obyvatelstva, promítání 

odborných filmů s tématikou OOb a program pro děti - hry se zaměřením na činnosti HZS. 

V den otevřených dveří navštívilo stanice HZS více než 900 návštěvníků. [26] 

HZS JČK taktéž pořádá na stanicích HZS exkurze, které jsou určeny pro školy všech 

stupňů vzdělávání. Mj. v rámci konání různých oslav a akcí provádí ukázku své činnosti  

a techniky. [26] 

Účastní se i výstav a akcí lokální i celorepublikové úrovně. Každoročně se účastní 

výstavy v areálu Výstaviště v Českých Budějovicích, kde probíhá prezentace složek IZS ve 

„vlastním“ pavilonu. Součásti této výstavy je ukázka techniky, zásahové činnosti složek IZS 

stánky s propagačními materiály v oblasti PO a OOb, projekce videí z činnosti HZS JČK, 

dětské soutěže,… Dále je součásti každoroční akce „Letní odpoledne pro děti“, kde ve 

spolupráci s PČR, Českým červeným křížem, Obecní a městskou policii provádí ukázku 

činnosti. [26] 

3.5.3 Další vzdělávání 

V rámci poradenské a konzultační činnosti HZS JČK lektorsky zajistil ve spolupráci 

s NIDV 2 školení z oblasti PO. Tato školení byla určena pro pedagogy  

a zaměřila se na jejich seznámení s praktickou činností operačního a informačního střediska  

a na rizika, se kterými se mohou v JČK setkat. [26] 

HZS JČK rovněž zajistil proškolení strážníků městské a obecní policie na území kraje. 

Strážnici byli seznámení s tématy z oblasti požární prevence, rizik v místě působení a ochrany 
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obyvatelstva. [26] 

V roce 2009 proběhlo rovněž dvoudenní školení příslušníku jednotek požární ochrany 

s praktickým výcvikem. V rámci praktické přípravy byla obsluha kontejneru nouzového 

přežití, příjem a ubytování evakuovaných osob, stavba protipovodňové hráze a ochrana budov 

a vodních zdrojů. [26] 

Dále v JČK bylo provedeno školení zdravotníků zdravotnické záchranné služby České 

Budějovice, starostů jednotlivých obcí v oblasti OOb, PO a krizového řízení. Rovněž se podílí 

na vzdělávání studentů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích. [26] 

3.6 Hlavní město Praha 

Dle dostupných informací probíhá na území hlavního města Prahy (dále jen „hl. m. 

Praha“) předávání informací z oblasti PVČ a osvěta obyvatelstva v této problematice 

převážně na akcích pořádaných popř. s účastí HZS hl. m. Prahy. 

3.6.1 Sdělovací prostředky 

HZS hl. m. Prahy na svém webu ve stručnosti a obecnou formou prezentuje základní 

úkoly HZS spojené s OOb. Dále zde zveřejňuje formou článků, popř. tiskových zpráv, 

informace z uskutečněných zásahů. [27] 

V regionálních kabelových televizních stanicích mohou diváci shlédnout krátká videa 

z projektu „Štěstí přeje připraveným“. [27]  

3.6.2 Propagační akce 

Praha je zapojena do projektu „Bezpečné cestování“, kdy na veřejných místech  

a v prostředcích hromadné dopravy jsou umísťovány letáky s tématikou OOb a PO. [27], [28] 

HZS hl. m. Prahy rovněž zajistil v roce 2009 distribuci materiálů vzniklých ve 

spolupráci IOOLB a MV- GŘ HZS. Jednalo se o knihy „Co dělat“ a DVD „Štěstí přeje 

připraveným“. [27] 

I jako v předchozích letech organizoval HZS hl. m. Prahy praktická cvičení na 

mateřských, základních a středních školách. Tato cvičení byla organizována ve spolupráci se 

základními a ostatními složkami IZS, a to s PČR, Městskou policií hl. m. Prahy, 
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Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. Prahy, Českým červeným křížem, Záchrannou 

brigádou kynologů, Sdružením válečných veteránů ČR, Svazem civilní ochrany ČR o. s.  Tato 

cvičení se řeší formou žádostí, kdy ředitel/-ka školy osloví HZS s žádostí o zabezpečení 

praktického cvičení. Po vzájemné dohodě je stanoven termín konání akce a zároveň je tento 

termín závazně zanesen do ročního plánu akcí HZS.  Daná cvičení byla doplněna společnou 

ukázkou činnosti záchranářských a policejních psů. Na základě žádostí ředitelů/-ek škol bylo 

v roce 2009 HZS zorganizováno celkem 10 praktických cvičení s celkovou účastí 2960 žáků. 

[27] 

HZS se zúčastňuje společensko-kulturních akcí, na kterých prezentuje ukázky své 

činnosti. Takovými akcemi jsou tradiční „Bambiriáda“ a „Muzejní noc“. V letošním roce se  

k těmto akcím zařadil i „Den brannosti“. [27] [28] 

3.6.3 Další vzdělávání 

V rámci PVČ spolupracuje HZS se středními školami, pro které zabezpečuje výuku  

v oblasti přípravy člověka na MU. Na základě žádostí vedení středních škol přednášejí 

příslušníci odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení problematiku požární ochrany s 

důrazem na ochranu a přípravu obyvatelstva. Přednášky jsou tvořeny dvouhodinovým 

cyklem, v jehož první části jsou studenti seznámeni s problematikou požární ochrany v 

obecné rovině. V druhé části se pak seznamují s prostředky individuální ochrany, prostředky 

improvizované ochrany, čísly tísňového volání, systémem varování obyvatelstva  

a se základními informacemi o činnostech při vyhlášení signálu Všeobecná výstraha. [27] 

V souvislosti s výukou problematiky ochrany a přípravy obyvatelstva ve všech typech 

škol spolupracuje HZS s vedením pedagogické fakulty UK na přípravě budoucích učitelů ve 

výše uvedené oblasti. V květnu 2009 proběhl první seminář, kterého se zúčastnili posluchači 
oborového studia. [27] 

V rámci příprava učitelů, ředitelů škol a školských zařízení jsou upevňovány znalosti 

učitelů a ředitelů v problematice individuální a improvizované ochrany jednotlivce, varování 

a vyrozumění obyvatelstva, ochrany před nebezpečnými látkami. Současně jsou jim 

předávány i nejnovější informace z oblasti PO. [27] 

Na žádost vedení Městské policie hl. m. Prahy byly pro strážníky realizovány dvě 
přednášky zaměřené na problematiku nebezpečných látek. Přítomní byli seznámeni se 

způsoby značení nebezpečných látek na transportních prostředcích, se systémem R a S vět, 
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prostředky individuální ochrany, varovacími systémy a dalšími důležitými poznatky z oblasti 

požární ochrany, které mohou využít v rámci výkonu služby strážníka. [27] 

3.7 Karlovarský kraj 

PVČ na území Karlovarského kraje (dále jen „KVK“) je realizována v první řadě 
prostřednictvím pilotního projektu „Záchranný kruh“. Tento projekt vznikl za spolupráce 

HZS KVK s MV- GŘ HZS a ostatními zúčastněnými resorty. [30] 

3.7.1 Sdělovací prostředky 

Na webových stránkách HZS KVK jsou veřejnosti poskytovány informace a rady jak 

postupovat v případě vniku požárů, v případě znemožněného úniku nebo jak postupovat 

případě dopravní nehody. Je zde i možnost stáhnutí publikace "Víš, odkud voláš o pomoc na 

tísňovou linku 112?". Jsou zde rovněž zveřejněny informace ve čtyřech jazycích týkající se 

varování obyvatelstva, evakuace, ukrytí, nouzového přežití apod. [29] 

3.7.2 Propagační akce 

HZS KVK pro veřejnost pořádá dny otevřených dveří na stanicích HZS, podílí se na 

přípravě a distribuci odborných materiálů, ve spolupráci se složkami IZS realizuje ukázku 

společných zásahů, účastní se dnů IZS apod. [29] [30] 

Dále ve spolupráci s PČR, Zdravotnickou záchrannou službou KVK, Českým 

červeným křížem, Horskou službou ČR, orgány veřejné správy, např. krajským úřadem, 

obcemi či nestátními neziskovými organizacemi realizuje integrovaný projekt „Záchranný 

kruh“. Jedná se o internetový bezpečnostní portál, který je určen všem věkovým kategoriím. 

Jeho cílem je podpořit činnost záchranářských subjektů zejména v oblasti informovanosti, 

komunikace, prevence a přípravy všech kategorií obyvatelstva na běžná rizika a rizika spojená 

s MU a krizovými situacemi. Portál obsahuje rady, návody, informace, metodiky výuky, testy 

a hry. Je to integrovaný projekt a tudíž zahrnuje i další projekty jako jsou projekt „Interaktivní 

multimediální příručka první pomoci“, od 1.1.2009 projekt „Chraň svůj svět, chraň svůj 

život“, který je zaměřen na tvorbu vzdělávacích materiálů a novou metodiku vzdělávání ve 

školách v oblasti ochrany zdraví, životů, životního prostředí a majetku, a na spolupráci mezi 

školami, školskými zařízeními, asociací "Záchranný kruh" a dalšími subjekty regionu, 

zejména v uvedených problematikách. Dalším projektem, který je součástí projektu 

„Záchranný kruh“ je projekt „Centrum zdraví a bezpečí“. Jeho cílem je vybudování centra pro 
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výcvik záchranářů, přípravu dětí a mládeže v oblasti PO a OOb a dalších skupin obyvatelstva. 

Součástí areálu má být učebna první pomoci, prostory pro nácvik potápění apod. Kromě výše 

popsaných projektů je do projektu „Záchranný kruh“ začleněno i mnoho dalších projektů jako 

je např. „Štěstí přeje připraveným“. [30] [31] 

3.7.3 Další vzdělávání 

Veškeré vzdělávání v oblasti PO a OOb je v KVK úzce propojeno s projektem 

„Záchranný kruh“, a tudíž další vzdělávání pedagogů, studentů vysokých škol atd. probíhá  

v rámci tohoto projektu. 

3.8 Kraj Vysočina 

3.8.1 Sdělovací prostředky 

HZS kraje Vysočina na svých webových stránkách obyvatelstvu poskytuje informace 

o aktuálním stavu a plánovaných úpravách jednotného systému varování a vyrozumění, jak se 

chovat při vzniku MU, kde získat informace o vzniklé nebo hrozící MU, jaká opatření provést 

pro sebeochranu a další informace související s OOb. [33] 

HZS pravidelně publikuje odborné články na téma varování obyvatelstva, nouzové 

přežití, improvizovaná ochrana před nebezpečnými látkami a další. [32] 

3.8.2 Propagační akce 

V roce 2009 zajistilo HZS kraje Vysočina distribuci materiálů pro žáky a studenty 

základních, středních a vyšších odborných škol. Jednalo se o 5 500 knih „Co dělat“ a 4 000 

DVD „Štěstí přeje připraveným“. Distribuce byla dokončena 26. června 2009. [32] 

Kraj Vysočina se účastní celorepublikové plakátové akce „Bezpečné cestování“. 

Letáky s tématikou „Včasné zavolání může zachránit životy“ a „Jak se zachovat při varovném 

signálu všeobecná výstraha“ jsou umístěny v dopravních prostředcích městské hromadné 

dopravy (dále jen „MHD“), v železničních stanicích, zdravotních a školských zařízeních. [32] 

[33] 

 Dále byly v roce 2009 obcím předány informační karty v elektronické podobě. 
Informační karty na téma „Integrovaný záchranný systém“ (tísňové linky), „Nebezpečné 

chemické látky“, „Varování obyvatelstva“, „Evakuace“ (evakuační zavazadlo), 
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„Improvizovaná ochrana“ a „Ochrana obyvatelstva při povodni“ se staly přílohou v denících 

měst a obcí. Tyto karty byly rovněž v tištěné podobě předány školám a následně vyvěšeny na 

nástěnkách. [32] 

V roce 2009 za účasti HZS proběhla praktická ukázka výuky tématu „Ochrana člověka 

za MU“. [32] 

HZS kraje Vysočina se také podílel na organizaci akce s názvem „Den IZS na ZŠ“, na 

požárních stanicích pořádal dny otevřených dveří a exkurze, zúčastnil se projektu „Výběr 
povolání“, provedl informování handicapovaných občanů o HZS a použití tísňové SMS. [32]  

3.8.3 Další vzdělávání 

Pro učitele ZŠ a MŠ byla v roce 2009 připravena celodenní akce, jejíž součásti byla 

návštěva krajského operačního a informačního střediska, ukázka základů první pomoci atd. 

Zúčastnění pedagogové si vyzkoušeli praktické použití přenosného hasicího přístroje, 

prakticky se seznámili s chováním v plošině v případě evakuace a každý si vyzkoušel uhasit 2 

požáry. Akce se zúčastnilo 29 pedagogů ze 12 ZŠ, 1 MŠ a 1 dětského domova. [32] 

Od roku 2006 jsou na základních a středních školách pořádány besedy a praktické 

ukázky na téma „První pomoc ve školách“. Tyto akce jsou pořádány ve spolupráci se 

zdravotnickou záchrannou službou. [32] 

Ve spolupráci s NIDV byla v 2. pololetí 2009 provedena příprava 12 pedagogů k 

vyučování tématu OČMU. [32] 

3.9 Královéhradecký kraj 

3.9.1 Sdělovací prostředky 

Na webových stránkách HZS Královéhradeckého kraje v sekci „Co dělat, když …“ 

radí příslušníci HZS občanům kraje, jak postupovat v případě kdy hrozí povodně, jak se 

chovat při silném větru a jak předcházet lesním požárům. [36] 

3.9.2 Propagační akce 

V roce 2009 byla realizována 2. etapa projektu „Bezpečné cestování“.  V prostředcích 

MHD a dalších dopravních prostředcích v jednotlivých okresech byly zveřejněny informační 

letáky s novou tématikou. [34]           
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V rámci distribuce školních pomůcek v podobě knižních příruček „Co dělat“ a DVD 

„Štěstí přeje připraveným“ bylo na 245 školách provedeno školení k tematice OČMU. [34] 

V roce 2009 se v Hradci Králové uskutečnila prezentační akce „Bezpečná Evropa“ na 

téma „Jak Evropa pomáhá ke zvýšení bezpečnosti obyvatel a ke zlepšení prevence a řešení 

mimořádných událostí“ jejíž součásti byly soutěže a testy pro děti s preventivní tematikou, 

protipovodňová ochrana, rozvinutý kontejner pro nouzové přežití, ukázky zásahu složek IZS  

a ukázky práce hasičů na vodní hladině i pod vodou. [34] 

Téhož roku proběhlo tematické cvičení složek IZS na základní škole v Rychnově nad 

Kněžnou v rámci výuky OČMU. Součásti cvičení byla  

i ukázka improvizované ochrany a evakuačního zavazadla. Ukázky se zúčastnilo cca 100 dětí. 
[34]   

V roce 2009 proběhla na stanici Náchod ukázka techniky HZS pro 2 MŠ s účastí cca 

100 dětí. [34] 

3.9.3 Další vzdělávání 

V roce 2009 byl uskutečněn 2- denní kurz pro velitele jednotek SDH obcí na téma 

„OOb a civilní ochrana“, které se zúčastnilo 89 dobrovolných hasičů a 55 členů SDH. [34] 

24.6.2009 uskutečnily složky IZS tematické cvičení na ZŠ ve Vamberku. Účelem 

konaných cvičení bylo přiblížit žákům formou ukázek a řešením praktických úkolů práci 

složek IZS. Součásti cvičení byla i evakuace školy. Cvičení se zúčastnilo 320 žáků. [35] 

3.10 Liberecký kraj 

3.10.1 Sdělovací prostředky 

Porovnání a přehled počtů vzdělávacích a výchovných akcí a vysílání je zobrazen 

v následující tabulce (viz. Tabulka 2). 
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Tabulka 2: Počet preventivně výchovných akcí uskutečněných HZS Libereckého kraje 

 2008 2009 

články v tisku / tisk. Zprávy 1372 / 249 938 / 166 

rozhlas / televize 44 / 48 55 / 44 

akce celkem / z toho školy 89 / 61 97 / 64 

Zdroj: Hasi čský záchranný sbor Libereckého kraje [37] 

Mimo výše uvedené sdělovací prostředky používá HZS Libereckého kraje (dále jen 

„LK“) k p ředávání rad a informací obyvatelstvu, obcím a školám své webové stránky. Je zde i 

možnost shlédnout krátká videa z projektu „Štěstí přeje připraveným“. [38]  

3.10.2 Propagační akce 

HZS LK zajistil vytvoření a distribuci skládaných letáků „Co znamená, když …“ a ve 

spolupráci s Krajskou hygienickou stanici LK „Pandemie chřipky“. [37] 

LK se rovněž v roce 2009 zapojil do celorepublikové plakátové akce „Bezpečné 

cestování“.  Propagační letáky navržené HZS LK jsou umístěny v dopravních prostředcích 

ČSAD Jablonec n./N., Semily, Dopravního podniku města Liberec, Českých drah a slouží 

k informování veřejnosti v oblasti PO a OOb. [37] 

Pro využití na veřejných akcích byla vytvořena interaktivní hra pro děti „Bezpečný 

ohýnek“. Hra navazuje na program „Hasík“ a formou hry děti seznamuje se zásadami 

bezpečného rozdělávání ohně. Učí děti kde oheň rozdělávat a kde ne, jak zabezpečit ohniště, 
kdy oheň nerozdělávat, jak ohniště přizpůsobit podmínkám atd. [37] 

V roce 2009 bylo uskutečněno celkem 97 akcí s účastí HZS, z toho 64 bylo určených 

pro školy. 37 akcí se konalo za přítomnosti veřejnosti. Jednotlivé územní odbory LK se 

veřejně prezentovaly a svou účastí podílely na každoročních akcích, jako jsou „Dny IZS“, 

„Týdny bezpečnosti na silnicích v Libereckém kraji“, „Sportovní závody PČR“, „Dětské dny“ 

s ukázkou techniky HZS. HZS LK pořádá exkurze a „Dny otevřených dveří“ na stanicích, kde 

součástí prohlídky je činnost OPIS, ukázky mobilní požární techniky atd. [37] 

V roce 2009 bylo uskutečněno mj. i několik přednášek pro seniory, které se konaly 

v klubech důchodců a v domech s pečovatelskou službou. [37] 

HZS územního odboru Semily se v roce 2009 zúčastnil výukového projektu 
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mikroregionu  Jilemnicko pro děti z MŠ s názvem „Vím, co smím, a tak se nebojím“. Zde 

byly probrány všeobecné zásady PO a bezpečného chování doma, v přírodě i na ulici. 

Informace byly dětem podány hravou formou pomocí příběhů, obrázků, scének. Na projektu 

spolupracovali město Jilemnice, PČR a HZS LK. Projektu se zúčastnilo 19 MŠ celého 

regionu a počet oslovených dětí dosáhl čísla 734. [37] 

3.10.3 Další vzdělávání 

V roce 2009 proběhla V. etapa vzdělávací akce ve spolupráci s NIDV v LK. Byla 

zaměřená na pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ, SŠ a zabývala se problematikou výuky 

OČMU. Vzdělávací akce obsahovala témata: 

- „Ochrana obyvatelstva“ - obecné vymezení pojmů, opatření k ochraně 
obyvatelstva (varování, evakuace, kolektivní ochrana, individuální ochrana, 

nouzové přežití, kde získat informace),  

- „Individuální ochrana osob“ – tato část zahrnovala improvizovanou ochranu, 

prostředky individuální ochrany - dělení, typy, zabezpečované skupiny 

obyvatelstva a praktický nácvik použití, 

- „Co dělat, když …“ – součásti této prezentace byly doporučené postupy 

chování v případě, že nás zastihne bouřka, účastníme se dopravní nehody, 

dojde k havárii s únikem nebezpečných látek, 

- „1. psychická (psychologická) pomoc“ – obsahovala obecné vymezení chování 

učitele v zátěžových situacích a zhlédnutí filmu „Exploze v chemické učebně“. 
[37] 

Přehled počtu účastníku od roku 2006 do roku 2009 zobrazuje Tabulka 3. 

Tabulka 3: Přehled počtu účastníků školení "Ochrana člověka za mimořádných událostí" 

 2006 2007 2008 2009 

Počet účastníků 175 70 42 87 

Zdroj: Hasi čský záchranný sbor Libereckého kraje [37] 

Dále se v roce 2009 uskutečnilo školení strážníků městské policie na témata „Chování 

strážníka při vzniku MU“ a „Chování strážníka při požáru“. V druhé části se strážnici městské 

policie seznámili s přenosnými hasicími přístroji a jejich použitím. [37] 
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 V LK se programem „Hasík“ zabývají od roku 2009. V rámci HZS LK působí jedna 

dvojice instruktorů (2009). Za uplynulý rok bylo v LK proškoleno 186 dětí. V dalších letech 

je plánováno proškolení dalších instruktorů na jednotlivých územních odborech. Problém 

nespočívá v nedostatku zájemců o tuto činnost, ale  

v nedostatku financí určených prioritně na PVČ. [37] 

3.11 Pardubický kraj 

V dubnu 2009 byl zpracován „Plán propagace a osvěty v oblasti PO a OOb“ na úrovni 

kraje a územních odborů HZS Pardubického kraje (dále jen „PAK“). PVČ probíhá v souladu 

s tímto plánem. [39] 

3.11.1 Sdělovací prostředky 

Jedním ze zdrojů informací, rad a doporučení na úseku PO a OOb jsou webové 

stránky HZS PAK. Prostřednictvím tohoto webu jsou veřejnosti předávány základní 

informace z oblasti PO a OOb. [39] 

3.11.2 Propagační akce 

V 1. polovině roku 2009 proběhla na území PAK distribuce knižní publikace „Co 

dělat“ a DVD „Štěstí přeje připraveným“. Na základních, středních a vyšších odborných 

školách PAK bylo celkem předáno 5400 brožur a 4000 DVD. [40] 

V roce 2009 bylo v rámci informačního projektu „Bezpečné cestování“ na území kraje 

v dopravních prostředcích PAK vyvěšeno 650 letáků. Jednalo se zejména  

o dopravní prostředky společností Veolia Transport, Zlatovánek Polička a ČSAD Ústí nad 

Orlicí. [40] 

Stejně tak jako ostatní HZS krajů a HZS územních odborů organizuje HZS PAK dny 

otevřených dveří pro veřejnost. [40] 

Dne 16. 6. 2009 se v Pardubicích uskutečnil “Den požární prevence a ochrany 

obyvatelstva“.  HZS PAK se zúčastnil prezentační akce „Bezpečná Evropa“ konané v Hradci 

Králové. Tato akce se skládala ze dvou částí. Nejprve se konala konference a následně byla 

veřejnosti prezentována ukázka techniky a zásahu složek IZS. [40] 

Další akcí, na které HZS PAK nechyběl je pravidelná akce s názvem „Dny IZS“. [40] 
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K přiblížení činnosti složek IZS žákům základních škol se za přítomnosti HZS a PČR 

opakovaně uskutečnily „Branné dny“ za účasti 4 základních škol. [40] 

3.11.3 Další vzdělávání 

V dubnu 2009 bylo ve spolupráci s NIDV Pardubice zrealizováno školení pro 

pedagogické pracovníky na téma OČMU. Školení se zúčastnilo 30 zástupců školských 

subjektů. [40] [39] 

V říjnu 2009 se uskutečnilo vzdělávání ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných 

Krajským úřadem PAK v oblasti PO a OOb. [39] [40] 

HZS rovněž průběžně spolupracuje se školskými subjekty, NIDV a ostatními subjekty 

v rámci metodické pomoci v oblasti ochrany obyvatelstva. [40] 

3.12 Plzeňský kraj 

3.12.1 Sdělovací prostředky 

Na webových stránkách HZS Plzeňského kraje (dále jen „PLK“) je ke stažení brožura 

pilotního projektu „Víš, odkud voláš o pomoc?“. [41] 

Na webu HZS PLK naleznete i příručky nejen pro obyvatelstvo, ale i pro orgány 

veřejné správy, pro pomoc novinářům, obcím, školám a pro vnitřní bezpečnost. Jedná se  

o příručky, které svým obsahem se váží k problematice OOb. [41] 

Na podzim roku 2009 byly v regionálním tisku publikovány série článků o OOb. [42] 

3.12.2 Propagační akce 

V roce 2009 proběhla prostřednictvím HZS PLK distribuce školních pomůcek „Štěstí 

přeje připraveným“ a „ Co dělat“ do škol na území PLK. [42] 

V PLK se v roce 2009 rozběhl pilotní program „Víš, odkud voláš o pomoc?“. V rámci 

projektu byly do vybraných škol rozdány brožury s návodem, jakým způsobem určit přesné 

místo odkud uskutečňujeme tísňové volání. [41] [42] 

V roce 2009 se na jednotlivých územních odborech PLK uskutečnil za účasti složek 

IZS již III. ročník soutěže "Malý záchranář 2009". Soutěž je určená pro žáky základních a 

mateřských škol. V první části prokazovali účastníci svoje znalosti a dovednosti z oblasti 
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OOb, požární prevence a poskytování 1. zdravotnické pomoci. V další části, která byla určena 

i pro širokou veřejnost viděli účastníci praktické ukázky činností složek IZS a měli možnost 

vyzkoušet své schopnosti i v řadě připravených pracovišť HZS PLK, PČR, zdravotnické 

záchranné služby či Armády ČR. Aktivně se soutěže zúčastnilo 184 dětí z řad žáků 

základních a mateřských škol. [41] [42] 

V rámci mezinárodního dne tísňové linky 112 provedl HZS PLK 11. 2. 2009  

v nákupním středisku TESCO Rokycanská informování obyvatelstva o výhodách  

a možnostech stodvanáctky. [41] [42] 

Dále se HZS účastní pravidelných i jednorázových akcí jako je např. „Den s IZS“, 

„Den dětí“, „IZS dětem- Horšovský Týn“, pořádá ukázky techniky na ZŠ, exkurze na 

požárních stanicích, ukázky techniky a materiálu k ochraně osob pro tachovské ZŠ, ukázky 

činnosti lezecké skupiny pro Dům dětí a mládeže a v neposlední řadě i výtvarnou soutěž 

„Hasiči, tak jak je vidím já“. [42]  

3.12.3 Další vzdělávání 

HZS PLK ve spolupráci s NIDV provedl v roce 2009 proškolení učitelů na téma 

OČMU. [42] 

3.13 Středočeský kraj 

V roce 2009 bylo na území kraje zrealizováno celkem 872 akcí s účastí HZS. Z toho 

535 bylo pořádaných přímo HZS Středočeského kraje (dále jen „SČK“). [43] 

3.13.1 Sdělovací prostředky 

HZS SČK se podílí na propagaci HZS v regionálním tisku, rozhlase a prostřednictvím 

propagačních materiálů. [43] 

3.13.2 Propagační akce 

HZS SČK a jeho územní odbory pořádají na stanicích dny otevřených dveří, které se 

konají jako součást jiných akcí jako je např. „Den dětí“ nebo „Den požární bezpečnosti“.  [43] 

Na základě domluvy se ZŠ a SŠ pořádají pro dané školy besedy a cvičení. V roce 2009 

se uskutečnila námětová cvičení na ZŠ Ukrajinská Kladno a na táboře Oboz na Slapech.  [43] 
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Pro získání zpětné vazby při výchově dětí a v rámci preventivní výchovy byla v roce 

2009 uskutečněna výtvarná soutěž s názvem „Požární ochrana a ochrana obyvatel očima 

dětí“.   [43] 

I HZS SČK se zúčastnil projektu „Štěstí přeje připraveným“ a v rámci něho provedl 

distribuci výukových materiálů do ZŠ a SŠ.  [43]  

Ve spolupráci HZS SČK se střediskem volného času Labyrint Kladno uspořádalo 

první ročník výchovného a vzdělávacího programu pro žáky 1. Stupně ZŠ „Příběhy Karlíka 

Ohníka“. Jedná se o soutěž družstev s vědomostní i praktickou části.  [43] 

3.13.3 Další vzdělávání 

HZS SČK uspořádal ve dnech 9. a 12. listopadu 2009 přípravu učitelů vybraných 

základních a středních škol k výuce tématiky OČMU. Cílem přípravy bylo upozornit na 

existující publikace k přednášené problematice a možnost jejích využití při výuce. Kromě 
přednášejících zástupců HZS SČK se na přípravě podílela i PČR. Přípravy se zúčastnilo 

50 pedagogů.  [43] 

HZS SČK poskytuje poradenskou a konzultační činnost a to jak orgánům obcí, 

základním školám, tak i právnickým a fyzickým osobám.  [43] 

Ve spolupráci se středisky vzdělávání Labyrint Kladno, Elrond Příbram a dalšími, 

pořádá školení učitelů. V roce 2009 jich bylo proškoleno 41.  [43] 

Od začátku roku 2010 je SČK zapojen do projektu „Hasík“. Ke konci roku 2009 bylo 

na území kraje 9 proškolených instruktorů a na rok 2010 je plánováno proškolení dalších 50 

instruktorů.  [43] 

3.14 Ústecký kraj 

PVČ je v rámci HZS Ústeckého kraje (dále jen „ÚSK“) prováděna na základě „Plánu 

propagace a osvěty v oblastech PO, OO a IZS“ pro daný rok.  [44] 

Tento plán je zpracován v souladu s § 26 odst. 2 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o 

požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na „Preventivně výchovnou 

činnost na úsecích PO a OO“ vydanou MV- GŘ HZS Praha pod č.j.: PO.278-6/OOB-2004 a 

„Plán propagace a osvěty v oblastech PO, OO a IZS“ vydaného MV- GŘ HZS v roce 2005. 

[44] 
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3.14.1 Sdělovací prostředky 

Prostřednictvím webu HZS ÚSK jsou veřejnosti poskytovány informace z oblasti PO a 

OOb. Návštěvníci stránek se mohou seznámit s případy, kdy je nařízená evakuace a kdo je 

oprávněn ji nařídit, kdo ji řídí a jakým způsobem probíhá. Jsou zde zveřejněny i informace 

týkající se individuální ochrany, varování obyvatelstva a ukrytí. [45] 

Jsou zde zveřejněné i vybrané informace z analýzy rizik ÚSK, resp. informace ohledně 
rizik, u kterých se předpokládá výskyt na území kraje a u kterých ne. [45] 

3.14.2 Propagační akce 

HZS ÚSK pro veřejnost pořádá dny otevřených dveří na stanicích HZS, podílí se na 

přípravě a distribuci odborných materiálů, ve spolupráci se složkami IZS realizuje ukázku 

společných zásahů, účastní se dnů IZS apod. [44] 

V roce 2009 zrealizoval HZS Ústeckého kraje okresní kolo soutěže pro děti s názvem 

„PO očima děti 2009“. Soutěž měla dvě nezávislé části a to literární a výtvarnou. Rovněž 

v roce 2009 se uskutečnila na území kraje soutěž „Mladý záchranář – o putovní pohár 

krajského ředitele HZS ÚSK“. [44] 

3.14.3 Další vzdělávání 

 V rámci budování a zlepšování vztahů s veřejnosti pořádá HZS ÚSK besedy a ukázky 

techniky pro širokou veřejnost a po dohodě i pro školy, provádí poradenskou a konzultační 

činnost. Součásti besed je mj. i promítání instruktážních filmů k příslušným tématům. [44] 

Ve spolupráci s Krajským úřadem - odborem školství, mládeže a tělovýchovy a 

obcemi s rozšířenou působnosti poskytuje odbornou metodickou pomoc středním a základním 

školám. Dále spolupracuje s NIDV na vytvoření akreditovaného kurzu pro výuku tématiky 

OČMU. [44] 
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4 Vyhodnocení 

Tato bakalářská práce se z převážné části zabývala aktuálním stavem PVČ na území 

ČR resp. jednotlivých krajů. Souhrnný přehled činnosti složek IZS zejména HZS na úseku 

PVČ na území jednotlivých krajů poskytuje Tabulka 4 a její grafický výstup v podobě grafu 

1, který vyjadřuje, kolik krajů předává informace z oblasti PO a OOb prostřednictvím 

jednotlivých prostředků a je zapojeno do jednotlivých projektů. Z grafu 1 je patrné, že 

všechny kraje realizuji PVČ prostřednictvím webu, projektu „Štěstí přeje připraveným“, 

účasti na akcích jak regionální, tak i republikové úrovně, kde návštěvníkům předávají vlastní 

propagační materiály. Ovšem co se týče poskytování informací prostřednictvím webu, se 

obsahová stránka poskytovaných informací v jednotlivých krajích velice různí. Dalším 

poměrně rozšířeným způsobem preventivní výchovy laické i odborné veřejnosti je 

konzultační a poradenská činnost, kterou dle dostupných informací poskytuje 11 krajů ze 14. 

10 krajů v republice ať již pravidelně nebo příležitostně se věnuje odborné i „laické“ 

publikační činnosti. V 8 krajích je v současné době realizován projekt „Bezpečné cestování“. 

Již méně rozšířeným způsobem realizace PVČ je projekt „Hasík“, do kterého je v současné 

době (2010) zapojeno 5 krajů. Dalším opomíjeným způsobem PVČ je prezentování 

problematiky PO a OOb v televizním a rozhlasovém vysílání.  

Z tabulky 4, která slouží jako souhrnný přehled PVČ realizovaných na území 

jednotlivých krajů a jejího grafického výstupu je patrné, že jednotlivé kraje k této 

problematice přistupují individuální formou a to může mít za následek rozdílnou úroveň 

připravenosti obyvatelstva na MU v jednotlivých krajích ČR.  

Graf  1:  Počet krajů předávajících informace jednotlivými prostředky 
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Tabulka 4: Souhrnný přehled činnosti na úseku PVČ na území jednotlivých krajů 

 
� Realizováno 
- Nerealizováno 

 sdělovací prostředky propagační akce další vzdělávání 

kraj internet televize/rozhlas tiskoviny účast na 
akcích 

distribuce 
materiálů 

štěstí přeje 
připraveným 

bezpečné 
cestování 

Vlastní 
propagační 

akce a 
materiály 

Hasík konzultační a 
poradenská činnost 

vzdělávání 
pedagogů 

Moravskoslezský �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  
Zlínský �  - �  �  �  �  �  �  - �  
Olomoucký �  - �  �  �  �  �  �  - - 
Jihomoravský �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  
Jihočeský �  - �  �  �  �  �  - �  �  
Hl. m. Praha �  �  - �  �  �  �  - �  �  
Karlovarský �  - �  �  �  �  �  - �  �  
Vysočina �  - �  �  �  �  �  - �  �  
Královéhradecký �  - - �  �  �  �  -  - �  
Liberecký �  �  �  �  �  �  �  -  �  �  
Pardubický �  - - �  �  �  �  - �  �  
Plzeňský �  - �  �  �  �  �  - �  �  
Středočeský �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  
Ústecký �  - - �  �  �  �  - �  �  
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5 Závěr 

Z této práce lze vyvodit, že každý kraj k PVČ přistupuje víceméně individuálním 

způsobem a tudíž v jednotlivých krajích vznikají velké rozdíly v informovanosti a následně 
v připravenosti obyvatelstva na MU. Proto je nutné obsah sjednotit a to lze nejefektivněji a 

nejrychleji provést centrálním způsobem řízení prostřednictvím MV- GŘ HZS, nebo alespoň 

stanovit minimální požadavky na obsahovou stránku PVČ. 

Druhý problém představuje propagace dané problematiky. Ačkoliv k této problematice 

je dostupná poměrně široká škála materiálů a informací a na území ČR je realizováno několik 

projektů k této problematice, je nutné na tuto problematiku upozornit a upoutat zájem 

obyvatelstva prostřednictvím všem dostupných prostředků. Jedním z těchto prostředků by 

mohla být Česká televize, která je jedinou českou veřejnoprávní televizní stanicí poskytující 

své vysílání celoplošně na území ČR. 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit aktuální souhrnný přehled jednotlivých 

projektů a způsobů výchovy dětí v oblasti PO a OOb realizovaných jak na území ČR, tak i na 

území jednotlivých krajů. Tato práce tento cíl splnila a do svého obsahu navíc zahrnula PVČ, 

která není určena výhradně pro děti, ale jistým způsobem se jich dotýká, resp. týkat v blízké 

budoucnosti bude.  

Tím, že je nyní vytvořen souhrnný přehled projektů a způsobů realizace PVČ na území 

ČR a jednotlivých krajů, tak je možnost vytvořit srovnání se způsoby a organizaci výchovy a 

vzdělávání obyvatelstva v oblasti PO a OOb v okolních státech, Evropské unii, popř. v jiných 

státech a tím získat případné náměty, jak zefektivňovat a zlepšovat přístup k PVČ na území 

ČR. Porovnání a následné vytvoření námětů a doporučení na zlepšení PVČ na území ČR by 

mohlo být předmětem mé diplomové práce. 
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