
 

Příloha č. 1 – Pomůcky na podporu výuky ochrany člověka za mimořádných událostí 

Pomůcky vydané MV-GŘ HZS ČR 

Příručka pro učitele základních a středních škol „Ochrana člověka za mimořádných 

událostí“  

 druhé, upravené a rozšířené vydání v roce 2003,  

 základní a výchozí příručka vydaná v souladu s Pokynem MŠMT ze dne 

4. března 2003 k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do 

vzdělávacích programů,  

 příručka byla distribuovaná na každou základní a střední školu cestou HZS krajů po 

jednom výtisku (příručku si v současné době nelze objednat). 

Videokazeta se čtyřmi filmy, „Povodně a ochrana člověka“, „Havárie s únikem 

nebezpečných látek“, „Než přijede záchranka“, „Ochrana obyvatelstva za mimořádných 

událostí“. 

 videokazeta byla distribuovaná na každou základní a střední školu v roce 2002 

cestou HZS krajů po jednom kuse. 

Příručka „Pro případ ohrožení“ 

 příručka byla v roce 2002 distribuována na každou základní a střední školu po 

jednom výtisku cestou HZS krajů. 

Příručka „Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR“ 

 příručka byla vydána jako jednorázová publikace určená pro učitele středních škol. 

Příručka „Výchova dětí v oblasti požární ochrany“  

 příručka byla vydána jako jednorázová publikace určená pro učitele základních  

a speciálních škol,  

 příručku obdržela každá základní a speciální škola po jednom výtisku cestou HZS 

krajů do 31. 12. 2005. 

Videokazety s filmy „Výchova dětí v oblasti požární ochrany I“ a „Výchova dětí v oblasti 

požární ochrany II“. 

 videokazety s uvedenými filmy obdržela každá základní a speciální škola po jednom 

kuse cestou HZS krajů do 31. 2. 2005. 

 



 

Příručka „Výchova a prevence v oblasti požární ochrany“ 

 v roce 2007 byla distribuována na každou střední školu po 2 kusech. 

Pomůcky vydané nakladatelstvím učebnic Fortuna 

Ochrana člověka za mimořádných událostí - Sebeochrana a vzájemná pomoc 

 učebnice pro občanskou a rodinnou výchovu na ZŠ, vydaná v roce 2002. 

Ochrana člověka za mimořádných událostí - Havárie s únikem nebezpečných látek, 

Radiační havárie  

 učebnice pro chemii a fyziku na ZŠ, vydaná v roce 2002. 

Ochrana člověka za mimořádných událostí - Živelní pohromy  

 učebnice pro zeměpis a přírodopis na ZŠ, vydaná v roce 2002. 

Ochrana člověka za mimořádných událostí  

 učebnice pro první stupeň ZŠ, vydaná v roce 2003. 

Ochrana člověka za mimořádných událostí  

 učebnice pro střední školy, vydaná v roce 2003. 

Učebnice vydané nakladatelstvím Fortuna mají schvalovací doložku Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy. 

Pomůcky vydané nakladatelstvím ALBRA 

Ochrana člověka za mimořádných událostí - Osobní bezpečí 

 metodická příručka pro 1. stupeň ZŠ. 

Ochrana člověka za mimořádných událostí - Osobní bezpečí - Neztratím se? Neztratím!  

 učebnice pro 1. ročník ZŠ. 

Ochrana člověka za mimořádných událostí - Osobní bezpečí - Bezpečí a nebezpečí  

 učebnice pro 2. ročník ZŠ 

Ochrana člověka za mimořádných událostí - Osobní bezpečí - Počítej se vším  

 učebnice pro 3. ročník ZŠ 

Ochrana člověka za mimořádných událostí - Osobní bezpečí - S mapou nezabloudím  

 učebnice pro 4. ročník ZŠ 

 



 

Ochrana člověka za mimořádných událostí - Osobní bezpečí - Pomáhám zraněným  

 učebnice pro 5. ročník ZŠ 

Ochrana člověka za mimořádných událostí – Povodně  

 učebnice pro 6. ročník ZŠ 

Ochrana člověka za mimořádných událostí – Požáry  

 učebnice pro 7. ročník ZŠ 

Ochrana člověka za mimořádných událostí – Havárie  

 učebnice pro 8. ročník ZŠ 

Ochrana člověka za mimořádných událostí – Od vichřice k zemětřesení  

 učebnice pro 9. ročník ZŠ 

Učebnice vydané nakladatelstvím ALBRA mají schvalovací doložku Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy. 

 



 

Příloha č. 2 – Ukázka brožury a letáků projektu „Vaše cesty k bezpečí“ 

 

  

  

Zdroj: Vaše cesty k bezpečí [online]. Brno: HZS Jihomoravského kraje, 2011 [cit. 2011-03-24]. Dostupné 

z WWW: <http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci>. 



 

Příloha č. 3 – Letáky kampaně „Bezpečné cestování“ 

 

  

              

Zdroj: Kampaň Bezpečné cestování [online]. Praha: Hasičský záchranný sbor ČR, 2007 [cit. 2011-03-20]. 

Dostupné z WWW: < www.hzscr.cz/soubor/kampan-vizualy-3-vlna-pdf.aspx>. 

 



 

 

  

  

Zdroj: Kampaň Bezpečné cestování [online]. Praha: Hasičský záchranný sbor ČR, 2007 [cit. 2011-03-20]. 

Dostupné z WWW: < www.hzscr.cz/soubor/kampan-vizualy-3-vlna-pdf.aspx>. 

Kampaň Bezpečné cestování [online]. Praha: Hasičský záchranný sbor ČR, 2010 [cit. 2011-03-20]. Dostupné 

z WWW: < http://www.hzscr.cz/kampan-bezpecne-cestovani.aspx>. 



 

Příloha č. 4 – Seznam vysokých škol poskytujících vzdělání v oblastech ochrany 

obyvatelstva, krizového řízení a havarijního plánování 

 

ŠKOLA FAKULTA PROGRAM OBOR 

České vysoké 
učení technické v 

Praze 

Biomedicínského 
inženýrství 

Ochrana obyvatelstva 
Plánování a řízení krizových 
situací 

Jihočeská 
univerzita 

v Českých 

Budějovicích 

Zdravotně sociální 
fakulta 

Ochrana obyvatelstva 

Ochrana obyvatelstva se 
zaměřením na chemické, 

biologické, radiologické a jaderné 

noxy a výbušniny; Civilní nouzová 

připravenost 

Slezská 
Univerzita 

v Opavě 

Matematický ústav 
v Opavě 

Matematika 
Aplikovaná matematika pro řešení 
krizových situací 

Policejní 
akademie ČR v 

Praze 

 Veřejná správa 
Bezpečnostní management ve 
veřejné správě 

Univerzita Jana 
Amose 

Komenského 

Praha 

  Bezpečnostní studia 

Univerzita obrany 
v Brně 

Ekonomiky a 
managementu 

Ekonomika a 
management 

Bezpečnostní management; 
Ekonomika obrany státu 

UO 
Ochrana vojsk a 

obyvatelstva 

Ochrana obyvatelstva; Zbraně 
hromadného ničení, škodliviny a 

ochrana proti nim 

Univerzita 
Palackého 

v Olomouci 

Tělesné kultury 
Tělesná výchova a 

sport 
Ochrana obyvatelstva 

Univerzita 

Pardubice 
Ekonomicko správní 

Ekonomika a 

management 

Management ochrany podniku a 

společnosti 

Univerzita 
Tomáše Bati ve 

Zlíně 

Logistiky a 
krizového řízení 

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva 

Procesní inženýrství Ovládání rizik 

Bezpečnost 
společnosti 

Řízení environmentálních rizik 

Vysoké škola 
evropských a 

regionálních studií 

v Českých 

Budějovicích 

 
Bezpečnostně právní 
činnost 

Bezpečnostně právní činnost ve 
veřejné správě 

Vysoké škola 
Karla Engliše 

v Brně 

 Bezpečnostně právní 
studia 

Bezpečnostně právní činnost ve 
veřejné správě 

Technologie ochrany osob a 

majetku 



 

 

Vysoká škola 
báňská – 

Technická 

univerzita Ostrava 

Bezpečnostního 
inženýrství 

Požární ochrana a 
průmyslová 

bezpečnost 

Bezpečnost práce a procesů; 
Havarijní plánování a krizové 

řízení; Technická bezpečnost 

osoba majetku; Technika požární 

ochrany a bezpečnosti průmyslu; 

Bezpečnostní inženýrství; 

Bezpečnostní plánování;  

Vysoké učení 
technické v Brně 

Chemická Ochrana obyvatelstva 
Krizové řízení a ochrana 
obyvatelstva 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 5 – Vyhodnocení otázek dotazníkového šetření 

 

 

 



 

 



 

 

Zdroj: Upraveno podle Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva (sebeochrany) [online]. Google - 

dokumenty, 2011 [cit. 2011-04-05]. Dostupné z WWW: 

<https://spreadsheets.google.com/gform?key=0AjhCM-

HcUK2ZdGF4c2I3WFItX0pVV1Nta3B3dmRsQXc&hl=cs&pli=1&gridId=0#chart>. 


