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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá analýzou preventivně výchovnou činností a přípravou žáků 

základních škol na mimořádné události a krizové situace ve městě Milovice. Důvodem 

výběru tématu byl autorův zájem o tuto problematiku, jelikož je příslušníkem Hasičského 

záchranného sboru České republiky a podílí se na vedení zájmových kroužků u Sboru 

dobrovolných hasičů, kde se věnuje především dětem. Cílem bakalářské práce je zhodnotit 

náplň a efektivitu vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva ve městě Milovice (okres 

Nymburk) na prvním a druhém stupni základních škol. Bakalářská práce je rozdělena 

do dvou hlavních částí, a to do části teoretické a praktické. 

Teoretická část se zabývá historií ochrany obyvatelstva, do které je zahrnut nejen vývoj 

v globálním měřítku, ale také na našem území. Následně je popsána Koncepce ochrany 

obyvatelstva České republiky do roku 2020, s výhledem do roku 2030.  Důležitou částí je 

také legislativní řešení. Do této části je zařazen legislativní rámec České republiky, 

Ženevské úmluvy a Dodatkové protokoly. Následně je nastíněna spolupráce jednotlivých 

subjektů podílejících se na preventivně výchovné činnosti v České republice. Do těchto 

subjektů je zařazeno Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství Hasičského záchranného 

sboru ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Zdravotnická záchranná služba, Policie ČR, 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a neziskové organizace (např. Citadela 

Bruntál, z. s. se svým hlavním projektem Hasík CZ). 

Praktická část se zabývá znalostním testovým šetřením žáků základních škol, a to 

na prvním stupni (4. třída) a druhém stupni (6. třída). Šetření má za úkol zhodnotit náplň 

a efektivitu vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva ve městě Milovice. Pro získání 

kýžených výsledků je věnována pozornost metodice práce, výzkumnému souboru, 

zpracování získaných dat a jejich následnému vyhodnocení. Jsou vyhodnoceny otázky 

testového šetření, následně je provedena komparativní analýza a v závěru je zpracována 

SWOT analýza. Diskuze se věnuje pojednáním o projektech PO a CO v ČR, komparaci 

s výsledky jiných autorů, činnosti autora práce u Sboru dobrovolných hasičů a náhled 

na řešení PVČ v zahraničí.  Závěr práce hodnotí splnění cíle práce. 

Klíčová slova 

Krizové situace, mimořádné situace, preventivně výchovná činnost, krizová legislativa, 

ochrana obyvatelstva. 



 

Abstract 

Bachelor´s thesis deals with analysis of preventive educational activity and preparing 

pupils primary and secondary schools to face to extraordinary and crisis situations in town 

of Milovice. This topic has been chosen on the base of author´s interest, because author is 

fireman of Fire Brigade of the Czech Republic. What´s more the author is member 

of Voluntary Fire Service, where the activities are aimed to children mainly. 

The goal is evaluate effectivity and content of education in the field of civil defense 

in town of Milovice at the primary and secondary schools. Bachelor´s thesis is divided to 

two main parts – theoretical and practical. 

Theoretical part deals with history of civil defense with the scope from global to Czech 

territory. After that Conception of civil defense in the Czech Republic until 2020 with the 

scope to year of 2030 is described. Very important part is legislation. In that part legislation 

of the Czech Republic is wrote up, Geneva conventions and Additional protocols as well. 

Subsequently thesis deals with cooperation between organizations providing preventive 

educational activity in the Czech Republic. In this case there are included these 

organizations:  Ministry of the Interior of the Czech Republic, General Directorate of Fire 

Rescue Service of the Czech Republic, Fire Rescue Service of the Czech Republic, 

Emergency Medical Service, Police of the Czech Republic, Ministry of Education, Youth 

and Sports and Non-Government organizations (e.g. main project Hasík CZ).  

Practical part is aimed to knowledge of pupil’s primary (4
th

) and secondary (6
th

) grades. The 

knowledge testing evaluates effectivity and content in the field of civil defense in town 

of Milovice. In this case is took many steps to achieve expectable results. Method and 

methodology of work is worked up, research a processing gained data with evaluation too. 

First of all there is evaluated each question of knowledge testing. Secondly comparative 

analysis is created. At the end The SWOT analysis is worked out.  

Keywords 

Crisis situations, Extraordinary situations, Preventive educational activities, Crisis 

legislation, Civil protection.  
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1 ÚVOD 

Lidský život je provázen nejen radostmi, ale i starostmi. Některé obavy, mohou až 

vyústit ve formě mimořádných událostí. Proto se v této souvislosti rozvinul obor Ochrana 

obyvatelstva. Zaměřil jsem se na charakteristiku tohoto oboru, shrnutí legislativních 

východisek a na organizace věnující se preventivně výchovné činnosti v této problematice. 

Identifikoval jsem klíčové problémy a vytvořil tak doporučení pro praxi s možnostmi 

nápravy. V bakalářské práci jsem hledal odpověď na otázku, zda je dostatečná efektivita 

a náplň vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva na základních školách. 

Mnoho let jsem vedoucím zájmového kroužku dětí Sboru dobrovolných hasičů, 

ve kterém se těmto problematikám intenzivně věnujeme. Avšak ve školách se tématům 

v oblastech ochrany obyvatelstva věnuje poměrně málo času. Vzhledem k tomu, že se 

o tuto problematiku velice zajímám, měl jsem v rámci svého studijního oboru možnost 

provést znalostní testové šetření a svoji domněnku nedostatečné efektivity a náplně 

vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva na základních školách buď potvrdit, anebo 

vyvrátit. Tato domněnka se následně potvrdila získanými výsledky a já měl tak možnost 

získat přehled rozložení znalostí v jednotlivých oblastech. Díky získaným poznatkům jsem 

vyhodnotil klíčové oblasti, na které by se měla výuka ve školách zaměřit a následně 

i možnosti, jak toho dosáhnout. 

Výsledky by měly sloužit k zamyšlení se nad současným stavem znalostí žáků v oblasti 

ochrany obyvatelstva. Výuka by se následně neměla zaměřovat jen na teoretické znalosti, 

ale hlavně na ty praktické. Konkrétně tak můžeme uvést postupy v poskytování první 

pomoci či určitá pravidla chování v průběhu mimořádných událostí. Soubor těchto 

vlastností (propojení znalostí a praxe) velmi ovlivňuje šanci na přežití, resp. možných 

trvalých následků. 

Od této práce očekávám, že získané výsledky poslouží jako důkaz pro osoby, které mají 

možnost zasáhnout do vzdělávacího rámce škol a podpořit tak výuku na školách, hlavně 

v mateřských a na základních, popř. i na středních školách.  
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2 SOUČASNÝ STAV 

Po celou dobu existence je lidstvo ohrožováno řadou nebezpečí. S postupem času 

a vývojem vědy, se lidstvo musí potýkat s dalšími nástrahami, které život v moderní 

společnosti přináší. Ať už se jedná o přírodní katastrofy na straně jedné, nebo o nezvládnutí 

moderních technologií na straně druhé. Ve snaze čelit negativním důsledkům těchto situací, 

vzniknul směr, který se zabývá ochranou obyvatelstva.   

2.1 Historický vývoj v globálním měřítku 

Systém ochrany obyvatelstva se začal formovat v průběhu 20. let XX. století. Ve světě 

byly zavedeny nové pojmy, mezi něž patřily: „Civil defense“ a „Civil defence“ (obojí 

v překladu znamená Civilní obrana) a „Civil protection“ (v překladu Civilní ochrana). 

V českých zemích se zakořenil název Ochrana obyvatelstva (dále jen „CO“). Jejím cílem je 

chránit civilní občany (všeobecně řečeno ty, co nebojují) od vojenských útoků a následků 

přírodních katastrof. V této souvislosti se užívá principů záchranných procesů: prevence, 

zmírňování (např. snaha o vyhnutí se válečnému konfliktu), přípravy, reakce (např. 

evakuace) a obnova. V řadě zemí vznikaly nové zákony (resp. legislativní normy) 

a organizace, které se tomuto tématu začaly věnovat. V počátcích byla snaha o prevenci 

před účinky leteckého napadení civilního obyvatelstva, v této souvislosti se obecně píše 

o civilní protiletecké ochraně/obraně. V období, po skončení druhé světové války, došlo 

k částečnému útlumu aktivit v rámci CO. V 50. letech pak postupně narůstaly obavy před 

jaderným útokem, proto se začaly budovat úkryty, které by byly schopny odolat jaderné 

explozi, a docházelo k budování organizované ochraně obyvatelstva zejména pro případ 

válečného konfliktu.  V sedmdesátých letech pak postupně dochází k uvolňování napětí a je 

snaha o využití prostředků CO (zejména finančních a materiálních) i v oblastech, které 

nemají s válkou nic společného, tedy přírodní a antropogenní katastrofy. V roce 1986 došlo 

na ministerské schůzce Evropské unie k položení základů, směřujících ke společné politice 

civilní ochrany. V roce 1991 byla státy NATO přijata tzv. Římská smlouva, která měla 

zajistit řešení možných konfliktů prioritně politickou cestou, nikoliv vojenskou. Došlo 

k reorganizaci CO tak, že struktury na ochranu obyvatelstva se zaměřovaly zejména 

na ochranu před přírodními a antropogenními mimořádnými událostmi, ale zároveň, aby 

tyto struktury bylo možno využít i v době ozbrojeného konfliktu (Baker, 1978, Linhart, 

2005, Linhart, 2006). 
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V této souvislosti můžeme rozlišovat tři druhy událostí, a to tzv. každodenní události 

(dopravní havárie, havárie v železniční dopravě, atp.), katastrofy (spolu s nouzovými 

situacemi) a ozbrojené konflikty. Obsah první události je charakterizován malým počtem 

zdravotnických ztrát, malých hmotných škod a minimálním dopadem na infrastrukturu 

společnosti a na životní prostředí.  Katastrofy a nouzové situace jsou opakem první 

události, dochází tak k marginalizaci všech prvků. Patří sem hlavně přírodní a antropogenní 

činitelé. Můžeme sem zařadit na jedné straně záplavy, sesuvy půdy, rozsáhlé plošné požáry 

a na straně druhé např. průmyslové havárie. Ozbrojené konflikty nabývají charakteru 

vnitrostátního (občanská válka), válečného střetnutí mezi dvěma suverénními státy nebo 

koaliční válku mezi dvěma vojenskými uskupeními suverénních států. Do této roviny, 

z hlediska ochrany obyvatelstva při válečných konfliktech, zasahuje mezinárodní 

humanitární právo ve znění Ženevských úmluv a Dodatkových protokolů (viz kapitola 

2.2.3) (Linhart, 2005, Jukl, 2005). 

2.1.1 Historický vývoj na našem území  

Na našem území došlo od roku 1935 k několika zásadním proměnám v oblasti CO. 

V třicátých letech byla zaměřena CO hlavně proti leteckému útoku. V letech 1958 až 1975 

se CO zaměřovala nejen na obyvatelstvo, ale také na ochranu národního hospodářství, a to 

hlavně proti zbraním hromadného ničení. Během období 1975-1989 vznikla nová koncepce 

CO, která zajišťovala právní legalizaci využití prostředků CO v případě přírodních 

a antropogenních katastrof.  Mezi lety 1990 a 2000 došlo k mnoha legislativním, 

organizačním a systémovým změnám. Mimo jiné došlo i k upravení názvu z „Civilní 

ochrana“ na „Ochrana obyvatelstva“ v době vstupu ČR do EU (Linhart, 2005). V roce 2000 

také došlo k přesunu státní správy ve věcech CO z Ministerstva obrany na Ministerstvo 

vnitra. O rok později vzniklo v rámci Ministerstva vnitra Generální ředitelství Hasičského 

záchranného sboru ČR, které převzalo veškeré činnosti spojené s CO, a to díky usnesení 

č. 39 z 5. ledna 2000. 

Dnes je CO legislativně upravena zejména zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému a o změně některých zákonů a ve vyhlášce Ministerstva vnitra 

č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů v oblasti informování obyvatelstva, 

evakuace, varování, ukrytí a zřizování zařízení CO (Kratochvílová, 2013). 
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2.1.2 Koncepce ochrany obyvatelstva České republiky do roku 2020 s  výhledem 

do roku 2030  

Koncepce ochrany obyvatelstva České republiky do roku 2020 s výhledem do roku 2030 

(dále jen „Koncepce 2020“) byla zpracována MV-generálním ředitelstvím Hasičského 

záchranného sboru ČR, a to na základě ustanovení, vyplývajících ze zákona 

č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. 

Na vzniku Koncepce 2020 se také podílela vnitroresortní skupina Ministerstva vnitra 

a Výbor pro civilní nouzové plánování. Důležitost koncepce tkví v komplexnosti popisu 

systému CO. Obsahem koncepce je popis základních principů CO, vymezení klíčových 

oblastí a nástrojů, díky nimž je CO uvedena v praxi. Koncepce 2020 se zabývá vizemi 

a úkoly, které jsou obsahem strategických dokumentů. Ty by měly zabezpečit jejich 

implementaci a realizaci, a to na základě usnesení vlády č. 10, z roku 2001 (tzv. Usnesení 

č. 10 + P), které se zabývá návrhem Metodik střednědobých koncepcí. Stanovuje tak 

postupy rozvoje důležitých oblastí CO, mezi které patří: výchova a vzdělávání, krizové 

řízení, věda, výzkum, atp. Součásti Koncepce 2020 je hodnocení stavu realizace koncepcí 

předešlých, a to konkrétně „Harmonogram realizace opatření ochrany obyvatelstva do roku 

2013 s výhledem do roku 2020“. 

Všechny strategické cíle Koncepce 2020 směřují k zajištění esenciálních funkcí státu, 

mezi něž patří hlavně zajištění bezpečnosti obyvatelstva, ochrany života, zdraví a majetku. 

Můžeme zde tak najít soulad s definicí Ochrany obyvatelstva, která zní: „Plnění úkolů 

v oblasti plánování, organizování a výkonu činností za účelem předcházení vzniku, zajištění 

připravenosti na mimořádné události a krizové stavy a jejich řešení; ochranou obyvatelstva 

je dále plnění úkolů civilní obrany podle Ženevských protokolů“ (HZS ČR, 2016). 

V první řadě se Koncepce 2020 zaměřuje na plnění vrcholových cílů, mezi které patří: 

 bezpečnost obyvatelstva (cílem je zajištění adekvátní míry bezpečí pro obyvatele 

státu); 

 nedělitelnost / komplexnost (cílem je vytvoření univerzálních nástrojů a postupů 

k efektivnímu a rychlému zvládnutí krizové a/nebo mimořádné události); 

 udržitelnost (cílem je efektivní využívání finančních zdrojů); 

 institucionálnost (cílem je adekvátní právní disponibilita zainteresovaných složek). 
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V druhé řadě se Koncepce 2020 zaměřuje na plnění strategických cílů, mezi něž řadíme: 

 širší zapojení občanů do systému CO (sem řadíme Preventivně výchovnou činnost); 

 širší zapojení právnických a podnikajících osob (spolupráce a příprava na případné 

krizové a mimořádné situace); 

 zajistit odolnost kritické infrastruktury; 

 cílená podpora vědy, výzkumu, atp.; 

 vytvoření přesně definovaného systému ochrany obyvatelstva. 

Velmi důležitým prvkem v CO je dostatečná kapacita odborně edukovaného personálu, 

který bude schopen nabyté znalosti a dovednosti efektivně využít a tím tak snížit dopad 

mimořádných nebo krizových událostí spolu s materiálním a věcným vybavením. 

Pro zvládání mimořádných a krizových situací jsou v tomto státě vyčleněny jednotlivé 

síly, které mají za úkol efektivně a co nejrychleji tyto nastalé situace řešit. Patří mezi ně: 

 základní složky IZS; 

 ostatní složky IZS; 

 členové příslušných krizových štábů; 

 právnické a podnikající osoby; 

 nestátní neziskové organizace; 

 dobrovolníci. 

Činnosti výše uvedených sil je možno rozdělit do několika stupňů řízení, a to v závislosti 

na typu nasazení. Mezi tyto stupně patří: strategická (správní orgán), operační (operační 

a informační středisko IZS) a taktická úroveň (velitel zásahu, koordinující složky IZS). 

Základní složky IZS mají vlastní právní předpisy (ostatní složky IZS jen výjimečně), které 

vymezují rádius jejich činnosti a patří sem: 

 zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o IZS); 

 zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů; 

 zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších 

předpisů; 

 zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 
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některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru). 

Za pozornost například stojí i humanitární organizace Český červený kříž (nestátní 

nezisková organizace), jakožto národní společnost Červeného kříže a Červeného půlměsíce. 

Činnost organizace upravuje zákon č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného 

kříže a o Československém červeném kříži a mezi její náplně např. patří: 

 působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc 

v případech událostí nabývající rozměru katastrof; 

 nejčastěji poskytuje humanitární služby, následně i služby zdravotnické, záchranné 

a sociální; 

 pomáhá vojenské zdravotnické službě v její činnosti; 

 šíření povědomí o Ženevských úmluvách; 

 působí v oblasti zdravotně-výchovné a spolupracuje s poskytovateli zdravotní péče. 

Systém bezpečnostního vzdělávání s výhledem do roku 2030 se především zaměřuje 

na efektivní vytvoření funkčního systému výchovy a vzdělávání napříč všemi stupni 

veřejné správy, zapojením soukromého sektoru a civilního obyvatelstva. Výsledkem by 

mělo být zvýšení schopností v oblasti sebeochrany a aktivního zapojení civilního 

obyvatelstva do řešení mimořádných a krizových situací. Tohoto stavu lze dosáhnout jen 

za předpokladu, že bude dosáhnuto následujících úrovní: 

 dostatek odborníků zabývajících se ochranou obyvatelstva a krizovým řízením; 

 dostatek učitelů na školách věnujících se této problematice; 

 dostatek lektorů realizujících PVČ; 

 ochota civilního obyvatelstva. 

Dosáhnutí těchto úrovní se neobejde bez legislativní změny na všech úrovních, a to 

včetně role občana. Mezi důležité úkoly také patří stanovení úrovně zapojení jednotlivých 

prvků veřejné správy do systému výchovy a vzdělávání. Do cílových úkolů byla zařazena 

implementace tematiky CO do mateřských, základních a středních škol a novelizace 

právních předpisů. Důležitým bodem je zaměření se na vzdělávání cizinců v oblasti CO, 

kteří žijí na našem území – a to buď přechodně, anebo dlouhodobě s vyhlídkou trvalého 

pobytu. Protože i cizinci se mohou účinně zapojit do zmírňování následků mimořádných či 

krizových situací (HZS ČR, 2016). 
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2.2 Legislativní řešení 

V této kapitole jsem identifikoval klíčové legislativní dokumenty a charakterizoval jejich 

obsah. 

2.2.1 Legislativní rámec v České republice  

Správné fungování společnosti je v ČR do jisté míry regulováno různými předpisy, 

zákony, normami, atp., a to i v případech, které svojí velikostí vybočují z každodenního 

standardu, např. vichřice, povodně, atp. Pro tyto situace jsou také vytvořeny „manuály“, 

resp. zákony, předpisy, aj., jak postupovat i při takto obtížných situacích. Jeden ze zákonů, 

který se vztahuje k tomuto tématu, je Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České 

republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb. Zoubek (1999, s. 28) vnímá význam 

Ústavního zákona jako „základ právní úpravy, která má dát státu zvláštní nástroje 

k překonávání krizových situací a umožnit efektivní fungování státu v nich.“. 

Bezpečnost v České republice je realizována pomocí Ústavního zákona č. 110/1998 Sb. 

o bezpečnosti České republiky (dále jen „Ústavní zákon“), který slouží jako právní 

prostředek k zachování veřejného pořádku (klidu), zajištění svrchovanosti a územní 

celistvosti České republiky, ochraně životů, zdraví, majetkových hodnot a demokratických 

základů. Pokud jsou výše zmíněné hodnoty bezprostředně ohroženy, je možné, dle intenzity 

a charakteru situace, vyhlásit jeden z následujících stavů, a to: nouzový stav, stav ohrožení 

státu nebo válečný stav. Pomocí těchto mechanizmů si stát zajišťuje svou svrchovanost. Je 

však nutné podotknout, že lze za těchto stavů omezit základní lidská práva. Ale to však 

za podmínek, které stanovuje Listina základních práv a svobod a lze tak učinit pouze 

zákonem. Tento akt slouží k zachování jistých hodnot v demokratické společnosti  

(Klíma, 2009). Dle Čl. 3 (odst. (1)) Ústavního zákona: „Bezpečnost České republiky 

zajišťují ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné sbory a havarijní služby.“. 

Pro úplnost a přehlednost je nutné doplnit ještě stav nebezpečí. Tento stav se řadí mezi 

tzv. krizovou situaci, což je dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, „mimořádná událost 

podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické infrastruktury nebo 

jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení 

státu.“ Stav nebezpečí se vyhlašuje nejdéle na 30 dnů (o jeho prodloužení rozhoduje vláda, 

a to na základě žádosti hejtmana kraje. V případě hlavního města Prahy tak žádá primátor). 



17 

 

Při vyhlášení tohoto stavu hejtman (popř. v Praze primátor) bez zbytečného odkladu 

informuje vládu, MVČR a sousední kraje (pokud si to situace žádá). Dále jsou příslušné 

orgány povinni informovat veřejnost. Pokud dojde k situaci, kdy nelze krizovou situaci 

zvládnou vyhlášením stavu nebezpečí, je hejtman oprávněn požádat vládu o vyhlášení 

nouzového stavu. (Paláček, 2003, Kratochvíl, 2014). 

Nouzový stav vyhlašuje vláda. Při nebezpečí z prodlení může tento stav vyhlásit 

i předseda vlády a vláda má 24 hodin na to, aby tento akt schválila anebo zamítla. V obou 

případech je vláda tento krok povinna oznámit Poslanecké sněmovně. Nouzový stav se 

vyhlašuje v případě (dle Ústavního zákona, Čl. 5, odst. (1)) „živelních pohrom, 

ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném 

rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek 

a bezpečnost.“ Vyhlašuje se nejdéle na 30 dnů (o případném prodloužení rozhoduje 

Poslanecká sněmovna) a na určité území. Při omezování určitých práv je nutné stanovit 

v jakém rozsahu, a to v korespondenci s Listinou základních práv a svobod. (Kratochvíl 

2014, MZV ČR 2011). Nutno zdůraznit, že nouzový stav se vyhlašuje při vzniku krizové 

situace, která je nevojenského charakteru, tj. nesouvisí s obranou státu. Jedná se o situaci, 

kterou nelze vyřešit vyhlášením stavu nebezpečí. Většinou se jedná o situace, které zasahují 

celé území České republiky. Při vyhlášení nouzového stavu vláda disponuje zvláštními 

pravomocemi, které ji umožňují využití mimořádných prostředků pro zvládnutí tohoto 

krizového stavu (Paláček, 2003, Štorek, 2000). 

Z bezpečnostních strategií MZV ČR plyne, že: „Základní funkcí bezpečnostního systému 

ČR je řízení a koordinace činnosti jednotlivých složek odpovědných za zajišťování 

bezpečnostních zájmů ČR. Zajišťování bezpečnosti ČR nemůže být pouze záležitostí složek, 

které jsou k tomu výslovně určeny, ale svým právně stanoveným podílem k němu přispívají 

jak státní orgány a orgány územní samosprávy, tak i právnické a fyzické osoby“ 

(MZV ČR, 2011, s. 20). 

Stav ohrožení státu vyhlašuje parlament, a to na základě návrhu vlády. Podmínkou 

vyhlášení je, aby byla ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho 

demokratických základů. Na rozdíl od výše zmíněných krizových situací, tento stav není 

časově omezen (Paláček 2003, HZS ČR 2018). Dle Ústavního zákona (Čl. 7, odst. (2)), je 

nutné pro přijetí usnesení o stavu ohrožení státu získat: „souhlasu nadpoloviční většiny 

všech poslanců a souhlasu nadpoloviční většiny všech senátorů.“. 
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Válečný stav je vyhlašován Parlamentem České republiky. Jedná se o stav, kdy mezi 

znepřátelenými stranami vznikne ozbrojený konflikt. V tomto případě nezáleží, zda byla či 

nebyla válka vypovězena. Na základě Ústavy ČR se jedná o situaci, ve které je ČR 

napadena nebo je třeba plnit mezinárodní právní závazky o společné obraně. Stejně tak jako 

v případě stavu ohrožení státu, není časově omezen (Krizport, 2018). 

Bezpečnostní rada státu se schází při vyhlášení Nouzového stavu či Stavu ohrožení 

státu. Rada je tvořena předsedou vlády a dalšími členy na základě rozhodnutí vlády. 

Vláda dále zřizuje Ústřední krizový štáb, který je pracovním orgánem vlády sloužící 

k řešení krizových situací a je součástí Bezpečnostní rady státu. Mezi jeho hlavní úkoly 

patří návrhy řešení krizových situací. Štáb se schází jen v případě, pokud dojde k vyhlášení 

jednoho z výše jmenovaných krizových stavů. V Ústředním krizovém štábu je předsedou: 

ministr vnitra, případně náměstek ministra obrany, nebo ministr obrany. Dalšími členy jsou 

náměstci jednotlivých ministerstev, generální ředitel HZS ČR, aj. (Vláda, 2008). 

Krizový štáb kraje je zřizován hejtmanem a slouží k řešení krizových situací. Mezi 

jeho hlavní úkoly patří: 

 prevence (např. snaha o zabránění vzniku MU); 

 připravenost (např. havarijní a krizové plánování); 

 odezva (rychlá reakce na již vzniklou MU, minimalizace negativních následků); 

 obnova (Paláček, 2003, Bříza, 2014, Kratochvíl, 2014). 

Při zřizování krizových štábů obcí a obcí s rozšířenou působností platí stejné zásady jako 

u krizového štábu kraje. Nedílnou součástí těchto štábů jsou i zástupci různých občanských 

iniciativ, které lze následně zapojit do řešení krizových situací. V Libereckém kraji funguje 

tzv. PANEL. 

„PANEL humanitárních organizací Libereckého kraje (dále jen PANEL) je organizační, 

koordinační a komunikační platforma pro poskytování komplexní péče o občana při řešení 

mimořádných událostí a krizových stavů. Zaměřuje se na spolupráci s místními 

samosprávami a krizovými štáby. PANEL nemá právní subjektivitu. Jedná se o dobrovolnou 

neformální pracovní skupinu složenou ze zástupců státních, příspěvkových a nestátních 

neziskových organizací s působností na území Libereckého kraje“ (HZS LK, 2018). 
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Krizový štáb je koordinačním orgánem IZS v dané oblasti správního celku a je tvořen 

jak složkami základními, tak i ostatními. Mezi ostatní složky patří právě neziskové 

organizace, např. ČČK, ADRA, Člověk v tísni, sdružení občanů, aj. Nejsilnější právní statut 

má mezi neziskovými organizacemi právě Červený kříž, tj. v našich podmínkách ČČK, 

která je právnickou osobou a lze ji tak využít hlavně k záchranným pracím. Dle Štorka 

(2000, s. 14): „Ústředním koordinačním orgánem IZS v ČR je Ministerstvo vnitra, které je 

oprávněno vyžádat účast zástupců neziskových organizací a sdružení občanů se 

záchranářským zaměřením při řešení mimořádných situací. Právnické osoby, zejména ČČK 

a další, jsou pak povinny poskytnout plánovanou pomoc na vyžádání.“. 

2.2.2 Integrovaný záchranný systém 

„IZS je systém vazeb, zabezpečující koordinovaný postup záchranných, pohotovostních, 

odborných a jiných služeb, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických i právnických 

osob při likvidaci havárií“ (Štorek, 2000, s. 62). 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů (dále jen „zákon o IZS“) definuje postupy řešení jednotlivých úkolů v rámci 

jednotlivých složek zařazených do tohoto systému. Dále určuje složky, které se do tohoto 

systému mohou zapojit a jaké mají pravomoci (pokud zvláštní právní předpis nestanoví 

jinak). Tento zákon také definuje složky IZS, které participuje (dle § 4) na složky: 

 základní: 

- Hasičský záchranný sbor České republiky; 

- Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární 

ochrany; 

- poskytovatelé Zdravotnické záchranné služby; 

- Policie České republiky. 

 

 ostatní: 

- vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil; 

- ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory; 

- ostatní záchranné sbory; 

- orgány ochrany veřejného zdraví; 

- havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby; 
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- zařízení civilní ochrany; 

- neziskové organizace, aj. 

Ostatní složky IZS poskytují plánovanou pomoc na vyžádání a poskytují záchranné 

a likvidační práce (Štorek et al., 2000, Bříza, 2014, Kratochvíl, 2014). 

Mimořádná událost (dále jen „MU“) je definována zákonem o IZS. Ve smyslu tohoto 

zákona se za MU (dle § 2, písmeno b)) považuje „škodlivé působení sil a jevů vyvolaných 

činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo 

životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.“. 

Dle výkladu výše zmíněného zákona lze konstatovat, že MU je možno řešit standardním 

způsobem, a proto se nemusí vyhlašovat stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení 

státu. Není-li možné řešit MU standardní cestou, tj. působnost jednotlivých řešitelů selhává, 

tak MU událost dosáhne tzv. krizové situace. Pokud dojde k řešení krizové situace pomocí 

vyhlášení jednoho z krizových stavů, tak se zde naskýtá možnost při této situaci využívat 

mimořádné prostředky. Ke krizové situaci dojde, pokud je nezbytné při řešení MU vyhlásit 

jeden z krizových stavů. Vyhlásit krizový stav je možno jen za podmínek, kdy dojde k: 

 vzniku krizové situace nebo její hrozby, 

 výjimečnému rozsahu vzniklých nebo možných škodlivých účinků, 

 užití krizových opatření (Paláček, et al., 2003, Kratochvíl, 2014). 

Krizové situace nabývají různého charakteru v závislosti na druhu MU. Vzniklé krizové 

situace se mohou vyskytovat lokálně (přírodní pohromy: povodeň) anebo globálně (válka). 

Charakter MU ovlivňuje způsoby řešení a druhy prostředků, které povedou ke zdárnému 

zvládnutí situace (Paláček, et al. 2003). 

2.2.3 Ženevské úmluvy a Dodatkové protokoly 

Mezinárodní humanitární právo, nebo také právo válečné, je soubor norem, jež byly 

výsledkem dohody mezi státy. Cílem je co nejvíce humanizovat válku a zmírnit tak její 

následky. MHP je tedy soubor norem, mezi něž patří tzv. Ženevské úmluvy (ŽÚ) 

„o ochraně válečných obětí“ a Dodatkové protokoly (DP) k těmto Ženevským úmluvám.  

Priorita těchto dokumentů se vztahuje k respektování lidské bytosti a zmírnění utrpení těch, 

kteří se konfliktu přímo neúčastní. Vztahuje se to i na ty, kteří se již pro svou nemoc, 
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zranění či zajetí nemohou nadále účastnit konfliktu. Je důležité tak konat bez jakékoliv 

diskriminace a v každé době (Jukl, 2005).  

Ženevské úmluvy byly sjednány a podepsány na Diplomatické konferenci, konané roku 

1949 v Ženevě. Úmluvy tvoří (vyhláška ministra zahraničí č. 65 o Ženevských úmluvách 

ze dne 12. srpna 1949 na ochranu obětí války, Příloha č. 1): 

 „Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků ozbrojených 

sil v poli; 

 Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných, nemocných a trosečníků ozbrojených 

sil na moři; 

 Ženevská úmluva o zacházení s válečnými zajatci; 

 Ženevská úmluva o ochraně civilních osob za války.“ 

Mezinárodní výbor Červeného kříže a Červeného půlměsíce, sídlící v Ženevě, dohlíží 

na zachovávání a dodržování ŽÚ. Tento výbor je neutrální organizací a na základě ŽÚ 

dohlíží na plnění ochranných funkcí (hlavně vůči obětem při konfliktech). Dalším 

důležitým úkolem je zprostředkovatelská činnost a aktivní zasahování a podněcování plnění 

závazků v rámci MHP. Proto vznikají po celém světě národní společnosti Červeného kříže, 

v zemích uznávajících islám tak vznikají národní společnosti Červeného půlměsíce. Je 

důležité podotknout, že ŽÚ jsou v ČR zakotveny v Ústavě ČR a mají tak přednost před 

Zákony ČR (Jukl, 2005, Kratochvíl, 2014). Formulace závaznosti ŽÚ: 

„Jsou závazné pro smluvní stranu při konfliktu na jejich území nebo při konfliktu s jinou 

smluvní stranou, ale i se stranou, která není smluvní stranou ŽÚ, pokud dodržuje jejich 

zásady“ (Jukl, 2005, s. 8). 

Pro ochranu civilního obyvatelstva, v případě konfliktu na území jedné země (občanské 

války, boj proti koloniální nadvládě), bylo nutné přijmout opatření, která by tuto situaci 

vyřešila. Postupem času šel totiž vědecký pokrok velmi rychle dopředu. Došlo vlastně 

k technickému rozvoji ve zbrojní technice a ke změně způsobu vedení válek. Na základě 

těchto skutečností bylo nutné přijmout opatření, pomocí nichž by bylo možné tyto situace 

řešit. Proto byla svolána Diplomatická konference, na které Mezinárodní výbor Červeného 

kříže předložil návrh DP k ŽÚ. V roce 1978 byly protokoly přijaty i tehdejší 

Československou socialistickou republikou. DP definují obecně závazné prostředky 
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a způsob vedení války. Některé státy zašly ještě dále a mají mezi sebou sepsány 

mezinárodní smlouvy o zákazu používání určitých prostředků vedení války, které jasně 

vymezují, co je zakázáno, např. používání nášlapných min (Jukl, 2005, Richter, 2010, 

Kratochvíl, 2014). 

2.2.4 Smluvní státy Ženevských úmluv a Dodatkových protokolů  

ŽÚ a DP mohou podepsat pouze státy. V době ozbrojeného konfliktu jsou všechny 

strany povinny dodržovat mezinárodní humanitární právo (dále jen MHP) (Jukl, 2005). 

Všechny státy uznávají ŽÚ od roku 2006, avšak první Dodatkový protokol z roku 1977 

podepsalo 174 zemí, druhý Dodatkový protokol z roku 1977 podepsalo 168 zemí a třetí 

Dodatkový protokol z roku 2005 podepsalo 73 zemí (stav k roku 2017) (Úřad ČČK, 2017). 

2.2.5 Provádění Ženevských úmluv 

Dohled nad prováděním ŽÚ mají za úkol tzv. Ochranné mocnosti a jejich delegáti. Jsou 

to státy, které nejsou zúčastněni v konfliktu. V praxi to znamená, že každá zúčastněná 

strana si jmenuje vlastní ochrannou mocnost, která bude hájit zájmy dané země. Může 

nastat situace, že si daná strana v konfliktu nezvolí žádnou ochrannou mocnost. V tomto 

případě se tak Mezinárodní výbor Červeného kříže stává automaticky ochrannou mocností. 

Zainteresované strany se dále zavazují, že poskytnou Mezinárodnímu výboru Červeného 

kříže všechny prostředky k tomu, aby mohl vykonávat funkce dle ŽÚ. Dále se tyto strany 

zavazují k tomu, že poskytnou humanitární prostředky i ostatním humanitárním 

organizacím, jejichž cílem je dodržování ŽÚ (Jukl, 2005, Kratochvíl, 2014). 

2.2.6 Hlavní zásady pro provádění ŽÚ 

Pravidla zásad pro používání ŽÚ: 

 „ŽÚ nelze vypovědět během konfliktu; 

 „ŽÚ zakládají osobní odpovědnost každého příslušníka smluvní strany; 

 „Žádné ustanovení ŽÚ nesmí být vykládáno jako ospravedlnění agrese či 

neoprávněného použití síly; 

 „Při aplikaci ŽÚ se nesmí činit rozdílů rasových, náboženských, sociálních, apod.; 

 „ŽÚ představují minimální standard ochrany, vybízejí všechny smluvní strany, aby 

jej doplnily vzájemnými dohodami či praxí“ (Jukl, 2005, s. 8-9). 
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Aby bylo možno správně dodržovat ŽÚ v dobách konfliktu, je nezbytné, aby se 

kompetentní personál k provádění ŽÚ připravoval ještě před vznikem jakéhokoliv 

konfliktu, a to nejlépe v dobách míru. Národní společnosti Červeného kříže 

a Mezinárodního výboru Červeného kříže vybírají vhodný personál pro tuto činnost  

(Jukl, 2005, Kratochvíl 2014). 

K vytvoření systému na ochranu jednotlivce (resp. jedince) za rozličných situací 

i okolností, slouží Mezinárodní systém ochrany lidských práv (dále jen Lidská práva) 

a mezinárodní humanitární právo, které se navzájem doplňují. Základním rozdílem mezi 

těmito dvěma druhy práv je ten, že Lidská práva chrání jednotlivce i v době míru, kdežto 

MHP pak chrání jednotlivce v době ozbrojeného konfliktu. Avšak některé úmluvy 

o Lidských právech se mohou v jednotlivých zemích svým obsahem lišit. V praxi to 

znamená, že vlády jednotlivých zemí mohou omezit lidská práva v situacích, kdy dochází 

k veřejnému ohrožení. Ale MHP je normou a je zakázáno jakýmkoliv způsobem omezovat 

práva jedinců, jichž se tato práva týkají. Tento druh práv je určen právě pro situace 

ohrožení. Sem řadíme ozbrojené konflikty (ICRC, 2002, Ondřej, 2010, Bříza, 2014).  

2.2.7 Zodpovídání se za porušení Ženevských úmluv a Dodatkových protokolů  

ŽÚ a DP jsou závazné smlouvy mezi státy. Jejich platnost a rozsah je mezinárodní, 

přičemž vážné porušení těchto smluv se bere jako válečný zločin s důsledky Mezinárodního 

práva. Vážným porušením je: 

 úmyslné jednání či opomenutí, u kterého dojde k vážnému ohrožení tělesného či 

duševního zdraví nebo životu chráněných osob; 

 úmyslné porušení ŽÚ, které vede ke smrti nebo vážné újmě na zdraví (provedení 

útoku na zakázaný cíl, mezi které se patří útok na civilní budovy. Dále se sem řadí 

útok zakázaným prostředkem nebo způsobem, což je např. zneužití ochranných 

znaků); 

 úmyslné činy porušující ŽÚ (např. braní si rukojmích) (Jukl, 2005, Kratochvíl, 

2014). 

Za porušení těchto smluv je trestně stíhána každá osoba, která se těchto činů dopustí. 

V ČR je v platnosti zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „trestní zákoník“), hlava 

XIII., trestné činy proti lidskosti, ve které se píše, že se tyto činy trestají uložením odnětí 
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svobody až na 20 let nebo výjimečným trestem. 

2.3 Spolupráce jednotlivých subjektů podílejících se na preventivně 

výchovné činnosti v České republice 

Jak už vyplývá z Listiny základních práv a svobod, článku 31, tak každý má právo 

na ochranu zdraví. Na základě zákona o IZS má každý občan také právo na informace 

o rizicích nejen v místě jeho bydliště, ale také i na pracovišti, a to i k informacím 

směřujícím k eliminaci nebo eradikaci těchto rizik a směřujíc k ochraně jeho zdraví. 

Na následujících stranách jsem se zabýval jednotlivými organizacemi, podílejícími se 

na preventivně výchovné činnosti na našem území. 

2.3.1 Hasičský záchranný sbor ČR 

Ministerstvo vnitra-generální ředitelství HZS ČR do zákona č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů, také zaneslo preventivně výchovnou činnost (dále 

jen „PVČ“) v oblasti požární ochrany. Ze zákona je povinnost věnovat se PVČ následujícím 

subjektům (s citací paragrafů zákona): 

- Ministerstvo vnitra: Ministerstvo vnitra na úseku požární ochrany stanoví zaměření 

preventivně výchovné, propagační a ediční činnosti na úseku požární ochrany a podílí se 

na jejím zabezpečování. Podle § 26 odst. 1 citovaného zákona tyto úkoly plní MV – 

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (§ 24 odst. 1 písm. l). 

- HZS ČR: Hasičský záchranný sbor kraje zabezpečuje preventivně výchovnou, 

propagační a ediční činnost na úseku požární ochrany podle zaměření stanoveného 

ministerstvem (§ 26 odst. 2 písm. o). 

- obci: Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany organizuje preventivně 

výchovnou činnost (§ 29 odst. 1 písm. n). 

- občanským sdružením, veřejně prospěšným organizacím, aj.: Občanská sdružení, 

veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící na úseku požární 

ochrany pomáhají při plnění úkolů na úseku požární ochrany zejména tím, že se podílejí 

na činnosti směřující k předcházení požárům, zejména na preventivně výchovné činnosti 

mezi občany a mládeží (§ 75 odst. 1 písm. d). 
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2.3.2 Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR 

MV-generální ředitelství HZS ČR (dále jen GŘ) vydalo, ve spolupráci několika autorů 

a lektorů, publikaci s názvem: Výchova a prevence v oblasti požární ochrany (Mikulka, 

2005). Publikace obsahuje několik kapitol, které jsem popsal níže. Především se jedná 

o systém a podstatu výuky, metodiku výuky (např. podkapitola setkání se s požárem, jak 

hasit požár, atp.), teoretické přílohy (požární řád, požární poplachové směrnice, požární 

evakuační plán, první pomoc, atp.). Poslední kapitola se věnuje praktické části, kde je 

možnost získané znalosti ověřit testem. Poskytuje tak ucelený soubor informací, které jsou 

zaměřeny na vzdělávání žáků základních škol od druhé do osmé třídy. Vychází se zde 

z faktu, že požáry vznikají hlavně z nedbalosti, neopatrnosti nebo z úmyslu člověka. 

 Z obsahu zákona o požární ochraně (viz výše) byly vytvořeny základní principy, 

kterými se zabezpečuje jeho plnění. Jedná se zejména o dodržování zákonem stanovených 

povinností, hbité reakce na nové poznatky a analýzy v oblasti požární prevence, vytváření 

a podpora účinných vazeb v oblasti PVČ, zvyšovat podvědomí o efektivitě PVČ u HZS ČR, 

snaha o zefektivnění vynaložených finančních a časových prostředků na přípravu 

mediálních výstupů a udržování a neustálé postupné zvyšování prestiže HZS ČR 

v oblastech požární prevence (GŘ HZS ČR, 2013). 

Mezi další činnosti (v oblasti PVČ v požární ochraně) patří poskytování aktuálních 

informací (internet, teletext), tvorba krátkých výchovných pořadů vysílaných v televizi 

(např.: „Volejte 150“), provozování soutěží v rádiu, celoživotní vzdělávání se specializací 

na požární ochranu atp. 

2.3.3 Hasičský záchranný sbor kraje 

Hasičský záchranný sbor kraje (dále jen HZS kraje) je organizační složkou, která spadá 

pod GŘ. Na základě tohoto faktu jsou výše uvedené činnosti totožné, pouze s tím rozdílem, 

že GŘ tvoří spíše koncepce a HZS krajů uvádějí tyto koncepce do praxe. 

2.3.4 Policie ČR 

Policie ČR (dále jen „PČR“) je ozbrojeným bezpečnostním sborem ČR a spadá 

pod Ministerstvo vnitra. Řadí se mezi represivní složky, čímž se liší od HZS ČR. Úkoly 

tohoto sboru jsou velmi rozsáhlé, a proto je nezbytná spolupráce s dalšími subjekty (tím 
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může být např. Městská policie), podílejícími se na zajišťování bezpečnosti v naší zemi 

(Večerka, 2009). 

Preventivně výchovné činnosti se věnuje zákon č. 273/2008 Sb., zákon o Policii České 

republiky (dále jen „zákon o PČR“), zejména § 15 a 16. První ustanovení se věnuje 

upozorňování příslušných subjektů na nedostatky, závady a pochybení v jejich činnosti, 

které by mohly zapříčinit porušení vnitřního pořádku a bezpečnosti. Smyslem druhého 

paragrafu je hlavně koordinace policejních činností s obcemi v oblasti veřejného pořádku 

na místní úrovni.  PČR je jediným orgánem činným v trestním řízení, který sleduje 

kriminalitu dětí. U dětí do 15 let se trestní stíhání nezahajuje a věc se pro nedostatečný věk 

odkládá (Školský zákon č. 561/2004 Sb., 2018). Na PVČ se podílí preventivně informační 

odbor, který je součástí Policejního prezídia. Mezi jeho hlavní činnosti patří informování 

veřejnosti o činnosti PČR a zajišťuje také tok informací mezi Policejním prezidiem 

a veřejností prostřednictvím sdělovacích prostředků (např. televize, internet). Preventivně 

informační skupinu můžeme najít na každém územním odboru PČR. Nejen že poskytuje 

informace veřejnosti prostřednictvím médií, ale také poskytuje služby v oblasti prevence 

kriminality. Tím je myšleno působení policistů na školách. Hlavními úkoly jsou zejména 

seznámení žáků (studentů) s oblastmi negativního působení drog (respektive návykových 

látek) a extremismu. Mezi další programy patří sexuální a dopravní výchova a v neposlední 

řadě i výchova k toleranci k druhým. Důležitým cílem těchto programů je nejen ukázat 

práci policistů, ale také změnit pohled na policistu jako takového. To znamená, že je snaha 

představit policisty v dobrém světle, tj. že policista je přítelem, nikoliv nepřítelem. Děti by 

se neměly poprvé setkat s policistou až ve chvíli, kdy proti nim bude zakročovat.  Tato 

pozitivní konfrontace mezi dětmi a policistou by měla proběhnout např. v podobě besed 

na školách, kde se dětem dostanou informace ze základního právního povědomí a trestní 

odpovědnosti.  Z hlediska prevence kriminality tu narážíme na fakt, že děti patří mezi 

nejohroženější skupinu obyvatel, a to z důvodu jejich bezbrannosti. Určitou prevenci 

můžeme také nalézt v § 23 výše uvedeného zákona, kde provozovatelé tisku a televizního 

vysílání jsou povinni na žádost PČR neprodleně a bez úprav obsahu informovat veřejnost 

o závažném ohrožení života a zdraví osob, majetku nebo veřejného pořádku. Jedná se 

zejména hlavně o případy pátrání po pohřešovaných osobách (MVČR, 2018, Svatoš, 2009, 

Filák, 2009).  
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2.3.5 Zdravotnická záchranná služba 

Hlavním úkolem Zdravotnické záchranné služby (dále jen „ZZS“) je poskytování 

přednemocniční neodkladné péče osobám, u kterých je:  

 bezprostředně ohrožen život postiženého; 

 riziko vzniku trvalých následků bez poskytnutí odborné první pomoci; 

 riziko chorobných změn, které mohou vést k náhlé smrti; 

 působení náhlého utrpení a bolesti; 

 změna v chování a jednání ohrožující postiženého a/nebo okolí. 

PVČ se zaměřuje na poskytování kurzů první pomoci pro veřejnost a je prostředkem 

jednotlivých projektů, které ZZS pořádá. Příkladem může sloužit projekt „Zachraňujeme 

s Kryštofem“, který vznikl díky spolupráci letecké společnosti DSA a.s. a ZZS Libereckého 

kraje. Hlavním úkolem projektu je seznámit děti mateřských a základních škol 

v poskytování první pomoci. Program byl realizován zábavnou formou a děti si tak mohou 

prohlédnout záchranářský vrtulník a vozový park ZZS. Informace směřují k seznámení dětí 

s prací záchranářů a jak správně volat na číslo 155. Starší děti pak měly možnost vyzkoušet 

si kardio-pulmo-cerebrální resuscitaci (Moravcová, 2015). 

2.3.6 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  

Při tvorbě didaktických pomůcek, směřujících na základní a střední školy, spolupracuje 

GŘ s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“). Dále tyto dvě 

instance kooperují v oblasti vzdělávání nových lektorů v oblastech ochrany obyvatelstva 

(Martínek et al., 2006). 

Mezi akreditované vzdělávací programy patří např. Hasík ČR, který vede MŠMT pod 

č.j. 1520/2016-1-27. Tento program má zatím akreditaci do roku 2019 (Hasík, 2018). 

2.3.7 Občanská sdružení a neziskové organizace  

Záchranný kruh je neziskovou organizací, jejímž úkolem je sdružování záchranářských 

subjektů a dalších institucí s podobnou náplní práce. Mezi hlavní činnosti patří vzdělávání 

a prevence v oblastech běžných rizik a mimořádných situací. Nejdůležitějším projektem je 

„Ty to zvládneš“, který se zaměřuje na různorodé krizové situace v běžném životě. Tento 
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projekt je rozdělen do několika kategorií: 

 Osudová rozhodnutí: Smrtelný jez - pojednává o nebezpečných situacích na vodě. 

Zaměřuje se na seznámení veřejnosti s úskalími, které jez může skrývat. Jedná se 

především o přecenění sil vodáků při sjíždění řeky a koupání v blízkosti jezů. 

 Evakuace: věnuje se hlavně problematice požáru budov a evakuace tím související. 

Upozorňuje na nedostatečnou edukaci dětí ve školských zařízeních v oblasti 

evakuace, nejen při požáru budovy, ve které se nacházejí, ale také při vyskytnutí se 

jiných mimořádných událostí, mezi něž patří teroristický útok ve školách či ochrana 

před jaderným ohrožením.   

 Past: věnuje se tématu požáru v budovách, které navštěvujeme pouze příležitostně. 

Ať už se jedná o nemocnice, kluby, restaurace a jiná zařízení, tak problematika je 

stejná – jak uniknout do bezpečí a zachránit si tak život. 

Další projekty se věnují problematice poskytnutí první pomoci u dopravních nehod, 

poskytnutí první pomoci při každodenních činnostech a v neposlední řadě projekt, 

zabývající se významem nošení retroreflexních materiálů chodci za snížené viditelnosti. 

Reflexní materiály v kombinaci s retroreflexním povrchem tak zvyšují bezpečnost chodce. 

Podle sdružení BESIP je chodec, nosící tyto materiály, viděn řidičem vozidla na vzdálenost 

200 m. Je však nutné zdůraznit, že je nezbytné používat certifikované výrobky a držet se 

návodu výrobce. Jen tímto způsobem tak může být dosaženo nejvyšší spolehlivosti ochrany 

(Ty to zvládneš, 2018, Záchranný kruh, 2018). 

Citadela Bruntál, z.s. je neziskovou organizací, pod níž spadá známý program „Hasík 

CZ“ (dále jen Hasík). Hasík nejprve vznikl v roce 1996 na stanici HZS Moravskoslezského 

kraje Bruntál, ale v roce 2000 přešel pod hlavního realizátora Citadely Bruntál. Cílem 

Hasíka je PVČ v oblastech požární ochrany a ochrany obyvatelstva na školách. Do projektu 

jsou zapojeny následující HZS ČR krajů: Moravskoslezského, Olomouckého, 

Jihomoravského, Zlínského, Středočeského, Libereckého, Plzeňského, Královehradeckého, 

Ústeckého a hlavního města Prahy. Na rok 2018 byly vyčleněny dotace k výcviku nových 

instruktorů a k realizaci jednotlivých projektů. Instruktorem se může stát příslušník z řad 

HZS ČR a jednotek SDH a díky získanému vzdělání je tak instruktor schopen realizovat 

efektivní a systémovou PVČ na základních a speciálních školách. Výuka je rozdělena 

do dvou cyklů. První je určen pro žáky prvního stupně základních škol, a druhý pak 

pro žáky druhého stupně. Liší se zejména obsahem a formou podání informací, tj. 
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pro druhý stupeň jsou témata složitější, obsáhlejší a není zde zastoupena hravá forma. Mezi 

hlavní témata bezesporu patří: Jak poznat hasiče, jaké je číslo jednotného tísňového volání, 

první pomoc, co dělat v případě zaznění varovného signálu, aj. Mezi edukační činnosti patří 

přímé působení instruktorů na školách, kdy je používán výukový materiál, a to ať v tištěné 

verzi, audiovizuální či přímo ukázkové (názorné pomůcky). Další formou výuky, převážně 

navazující na předchozí, je přímá konfrontace dětí na hasičské stanici, kde proběhne 

prohlídka a ukázka požární techniky. V neposlední řadě je nutná i tvorba a distribuce 

metodických a propagačních materiálů. Byla vytvořena např. publikace „Výchova dětí 

v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“, která slouží jako praktická a metodická 

příručka pro instruktora programu a je doplněna interaktivním obsahem na DVD. Mezi 

další materiály patří pexesa, omalovánky, vystřihovánky, atp. (Hasík, 2018). 
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3 CÍL PRÁCE 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit náplň a efektivitu vzdělávání v oblasti ochrany 

obyvatelstva ve městě Milovice (okr. Nymburk) na prvním a druhém stupni základních 

škol. Zaměřil jsem se především na problematiku preventivně výchovné činnosti a zjištění 

aktuálního stavu vědomostí žáků v této problematice. Vědomosti jsem posuzoval 

na základě znalostního testového šetření a následném zpracování a vyhodnocení SWOT 

analýzy. Šetření bylo zaměřeno na žáky základních škol, a to konkrétně na žáky čtvrtých 

a šestých tříd. Šetření proběhlo na Základní škole a mateřské škole Juventa a na Základní 

škole T. G. Masaryka v Milovicích. 
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4 METODIKA PRÁCE 

Nejprve jsem vytvořil znalostní otázky, které pak sloužily k anonymnímu testovému 

šetření za pomoci kvantitativní metody. Při tvorbě šetření jsem se zaměřil na obsahovou 

důležitost a způsob formulace otázek, ve kterých mi byla v teoretických znalostech 

nápomocna publikace Linderové (2016). 

Šetření se skládalo ze třinácti otázek. Otázky č. 1 - 4 a 6 - 12 byly uzavřené (tzv. 

dichotomické). Otázka č. 5 byla polo-uzavřená a č. 13 byla otevřená (tzv. identifikační). 

 Následně proběhl tzv. „Pilotní projekt“, ve kterém jsem již sestavená testová šetření 

ověřoval v praxi na určitém vzorku dětí i dospělých. Cílem bylo nalézt nedostatky 

ve vytvořeném souboru otázek a provést tak úpravu pro finální distribuci testového šetření 

na základních školách. 

4.1 Výzkumný soubor  

 V konečné fázi proběhla samotná distribuce testového šetření na vybraných 

základních školách ve městě Milovice. Mezi základní školy, které vyjádřily souhlas se 

zapojením se do testového šetření, patřily: Základní škola T. G. Masaryka (dále též jako 

TGM) v Milovicích a Základní škola Juventa v Milovicích (dále též jako Juventa). V obou 

školách byly zapojeny děti čtvrtých a šestých tříd, tj. první a druhý stupeň základní školy. 

V první škole se zúčastnilo z každé třídy 60 dětí a ve druhé škole z každé třídy 72 dětí. 

Celkem bylo provedeno 300 testových šetření. Návratnost dosáhla 88 %. Pedagogy 

jednotlivých tříd jsem náležitě poučil, a to na základě osobní komunikace s nimi. Cílem 

jednání bylo vysvětlit pedagogům všechny důležité atributy testového šetření tak, aby bylo 

dosaženo co největší validity získaných dat. 

4.2 Zpracování získaných dat 

 V první řadě jsem získaná data zpracoval v programu MS Excel 2017. Šetření jsem 

vytvořil na základě kvantitativní vědecké metody a zahrnovalo 13 otázek. Otázky jsem 

vytvořil s ohledem na cíl bakalářské práce. Výsledky jsem vyjádřil buď absolutní, nebo 

relativní četností. Otázky jsem vyhodnotil na základě statistického vzorce:  

fz = (nz / n) * 100. Vzorec jsem použil k určení procentuálního vyhodnocení. Výsledky 
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jsem následně zpracoval v počítačovém programu MS Excel. Na základě toho jsem určil 

relativní a absolutní četnost.   

Použité znaky ve vzorci: 

fz – relativní četnost (%);   

nz – absolutní četnost (počet odpovědí); 

n – celkový počet respondentů. 

 

Ve druhé řadě jsem získané výsledky zpracoval na základě SWOT analýzy. SWOT 

analýza je metodou, která se hojně používá v oblastech veřejné správy, regionálním rozvoji 

a plánování, díky níž mohou např. manažeři firem zefektivnit celkový proces výroby 

ve firmách. Tento druh analýzy je velmi jednoduchý a vede k identifikaci silných a slabých 

stránek, příležitostí a hrozeb. Silné a slabé stránky se zaměřují k vnitřní situaci, příležitosti 

a hrozby nám reflektují hrozby z vnějšího prostředí. Vnitřní analýza je určena k identifikaci 

současného stavu dílčích prvků. Vnější analýza se zaměřuje na zkoumání faktů působících 

zvenčí (Kadeřábková, 2004, Kratochvíl, 2014). 

SWOT analýza je zkratka anglických slov: 

S = STRENGHTS (silné stránky, výhody), 

W = WEAKNESSES (slabé stránky, nedostatky), 

O = OPPORTUNITIES (příležitosti, možnosti), 

T = THREATS (hrozby, nežádoucí ohrožení). 

Hlavní podstatou analýzy je identifikace a vzájemné porovnání vnitřních silných 

a slabých stránek a zároveň i vnějších příležitostí a hrozeb. Úkolem je analyzovat 

současnou a zároveň i očekávanou situaci, posléze určit směr rozvoje a najít možnosti 

v dosažení cíle. Při sestavování SWOT analýzy je však nutné počítat se dvěma 

podmínkami, a to: zaměřit se na podstatné záležitosti a eliminovat ty méně důležité. 

Při zpracování SWOT analýzy je nezbytné držet se několika požadavků. Prvním je 

výstižnost, ve které je důležité neformulovat složité požadavky (hrozí zde nebezpečí 

schematizace). Druhým je realističnost, u které je nejdůležitější zaměřit se jen 

na nejdůležitější faktory. Posledním důležitým požadavkem je zachování co největší 

objektivity a vyhnutí se tak subjektivnímu přístupu k věci (Kadeřábková, 2004). 
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5 VÝSLEDKY 

Získaná data z testového šetření základních škol jsem zpracoval pomocí výše uvedených 

postupů a následně prezentoval v grafické podobě spolu s vysvětlením. Věkový medián 

(není graficky znázorněn) byl pro obě školy shodný, tj. u žáků 4. tříd byl 10 let a u žáků 6. 

tříd byl 12 let. Nejprve jsem vyhodnotil poslední otázku, která mi poskytla informace 

o věku respondentů. Následně jsem prezentoval výsledky otázek chronologicky, a to 

od otázky č. 1 do č. 12.  

5.1 Vyhodnocení a prezentace získaných dat  

Tabulka 1 - Věkový průměr respondentů (Zdroj: vlastní) 

 

Z tabulky č. 1 (otázka č. 13) jsem získal přehled o průměrném věkovém rozložení 

respondentů v jednotlivých třídách a na jednotlivých základních školách (dále jen ZŠ). 

Na ZŠ TGM byl věkový průměr ve 4. třídách 9,8 let a v 6. třídách 11,8 let. Oproti tomu 

na ZŠ Juventa byl průměrný věk ve 4. třídách 9,7 let a v 6. třídách 11,8, tj. shodně, jako 

na předchozí škole. 

Tabulka 2 - Znalost čísel tísňového volání (Zdroj: vlastní) 

 

Problematika první otázky se zaměřovala na znalost telefonních čísel tísňového volání. 

Z tabulky č. 2 jasně vyplývá, že správná odpověď, tj. „B“ (150, 155, 156, 158, 112), 

dominovala u obou škol i tříd. V ZŠ TGM  zvolilo odpověď „B“ ve 4. třídách 97 % 

respondentů a v 6. třídách 98 %. V Juventě se odpovědi příliš nelišily, tj. respondenti zvolili 

odpověď „B“ ve 4. třídách s účastí 96 % a v 6. třídách 90 %. Nesprávné odpovědi 

dosahovaly celkově 5 %. Mezi ně patřila odpověď „A“ (110, 112, 150, 155, 156) a „C“ 

Věk TGM - 4. tř. TGM - 6. tř. Juventa - 4. tř. Juventa - 6. tř.

aritmetický průměr 9,8 11,8 9,7 11,8

Základní škola

Odpověď TGM - 4. tř. TGM - 6. tř. Juventa - 4. tř. Juventa - 6. tř.

a 2% 2% 3% 6% 3%

b 97% 98% 96% 90% 95%

c 2% 0% 1% 4% 2%

Základní škola
Celkem ("fz")
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(150, 155, 156, 158, 212). 

Tabulka 3 - Obsah sdělení při volání na linku tísňového volání (Zdroj: vlastní) 

 

U druhé otázky (tabulka č. 3) nás zajímalo, co by mělo být obsahem sdělení při volání 

na linku tísňového volání. Odpověď „A“ (co se stalo, kde se to stalo, kdo volá a z jakého 

telefonního čísla volá) byla správná. Tuto odpověď zvolilo na ZŠ TGM ve 4. třídách 68 % 

respondentů a v 6. třídách 33 %. Podobně tomu bylo i na ZŠ Juventa, kdy ve 4. třídách 

dosahovaly odpovědi 54 % a v 6. třídách 38 %. Nesprávné odpovědi byly „B“ (co se stalo, 

jméno toho, komu se to stalo, kdo volá a co má na sobě) a „C“ (kolik ti je let, co se stalo, 

kde se to stalo). Z celkového počtu respondentů nesprávné odpovědi dosáhly 53 %, 

v největší míře odpověď „C“, zanedbatelně odpověď „B“. 

Tabulka 4 – Možnosti volání na tísňovou linku 112 (Zdroj: vlastní) 

 

Na tísňovou linku 112 se lze dovolat bez SIM karty, bez kreditu, a pokud je v místě 

signál alespoň jednoho mobilního operátora (odpověď „A“, tabulka č. 4). Tuto možnost 

zvolilo na ZŠ TGM ve 4. třídách 75 % respondentů a v 6. třídách 87 %. Na ZŠ Juventa 

odpovědělo shodně 89 % respondentů ve 4. třídách v 6. třídách 79 %. Pro nesprávnou 

odpověď „A“ (pouze se SIM kartou a s kreditem) a „C“ (bez SIM karty, bez kreditu a pouze 

s O2 mobilním operátorem) se z celkového počtu respondentů rozhodlo 18 %. 

Tabulka 5 – Skupina příhod spadajících do mimořádných událostí (Zdroj: vlastní) 

 

Odpověď TGM - 4. tř. TGM - 6. tř. Juventa - 4. tř. Juventa - 6. tř.

a 68% 33% 54% 38% 48%

b 7% 7% 7% 13% 9%

c 25% 60% 39% 50% 44%

Základní škola
Celkem ("fz")

Odpověď TGM - 4. tř. TGM - 6. tř. Juventa - 4. tř. Juventa - 6. tř.

a 20% 10% 8% 17% 14%

b 75% 87% 89% 79% 83%

c 5% 3% 3% 4% 4%

Základní škola
Celkem ("fz")

Odpověď TGM - 4. tř. TGM - 6. tř. Juventa - 4. tř. Juventa - 6. tř.

a 5% 15% 10% 7% 9%

b 93% 82% 86% 89% 88%

c 2% 3% 4% 4% 3%

Základní škola
Celkem ("fz")
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V této otázce (č. 4, tabulka č. 5) nás zajímalo, která skupina událostí může být označena 

jako mimořádná. Správnou odpovědí bylo „A“, tj. že mimořádnou událostí je lavina, 

povodeň, požár a zemětřesení. Respondenti ze ZŠ TGM se pro tuto odpověď rozhodli 

v 93 % (4. třída) a v 82 % (6. třída). Téměř identické výsledky byly i na ZŠ Juventa, a to 

u 4. tříd 86 % a u 6. tříd 89 %. Z celkového počtu respondentů nesprávné odpovědi dosáhly 

12 %. 

Tabulka 6 – Zastoupení respondentů, kteří se setkali s hasičem (Zdroj: vlastní) 

 

V páté otázce (tabulka č. 6) jsem zjišťoval, zda se respondenti někdy setkali s hasičem. 

Pokud ano, tak při jaké příležitosti. S hasičem se nesetkalo na ZŠ TGM (odpověď „Ne“) 

7 % respondentů ze 4. tříd a 22 % respondentů 6. tříd. Ve druhé škole negativní odpověď 

zvolilo 11 % respondentů 4. tříd a 26 % z 6. tříd.  Zbylí respondenti (tj. 84 % z celkového 

souboru) uvedli odpověď „Ano“, ve které nejčastěji uváděli, že se s hasičem setkali 

při příležitostech: branný den se školou, anebo na besedách s hasiči ve škole. Jen několik 

málo jedinců uvedlo, že se s hasičem setkali v rámci výkonu povolání hasiče jejich rodičů 

nebo při pořádání např. Dětských dnů sborem dobrovolných hasičů. 

Tabulka 7 – Úkony při vyhlášení požárního poplachu ve škole (Zdroj: vlastní) 

 

Na otázku, co by měl jedinec (v tomto případě žák, resp. respondent) udělat, pokud je 

ve škole vyhlášen požární poplach, byla nejvhodnější odpověď „C“, a to: „Poslouchám 

pokyny dospělých a postupuji přesně podle nich“. Drtivá většina respondentů (tabulka č. 7) 

se s touto odpovědí ztotožňovala. Na ZŠ TGM tomu tak bylo ve 100 % ve 4 třídách a v 6. 

třídách 97 %. Obdobně tomu bylo i na ZŠ Juventa, tj. respondenti 4. tříd se tak rozhodli 

ve 100 % a v 6. třídách v 96 %. Nesprávné odpovědi „A“ (rychle uteču ze třídy a schovám 

se v šatně) a „B“ (loudám se za ostatními) zvolilo z celkového počtu jen 2 % respondentů. 

Odpověď TGM - 4. tř. TGM - 6. tř. Juventa - 4. tř. Juventa - 6. tř.

a 7% 22% 11% 26% 17%

b 93% 78% 89% 74% 84%

Základní škola
Celkem ("fz")

Odpověď TGM - 4. tř. TGM - 6. tř. Juventa - 4. tř. Juventa - 6. tř.

a 0% 2% 0% 3% 1%

b 0% 2% 0% 1% 1%

c 100% 97% 100% 96% 98%

Základní škola
Celkem ("fz")
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Tabulka 8 – Úkony v případě ucítění kouře v bytě (Zdroj: vlastní) 

 

V souvislosti se sedmou otázkou (tabulka č. 8) jsem hledal odpověď na situaci: „Co 

dělat v případě, že v noci ucítím kouř“. Správná odpověď byla „C“ (okamžitě upozorním 

rodiče). Na ZŠ TGM shodně odpověděli respondenti ve 4. třídách v 67 % a v 6. třídách 

v 77 %. V případě ZŠ Juventa se tak rozhodlo ve 4. třídách 90 % respondentů a v 6. třídách 

76 %. Za nesprávnou odpověď jsem považoval „A“ (otevřu okno a vyvětrám) a „B“ (začnu 

volat o pomoc). Pro tyto dvě odpovědi se rozhodlo 23 % respondentů z celkového počtu. 

Tabulka 9 – Možnosti dýchání v zakouřené místnosti (Zdroj: vlastní) 

 

U osmé otázky (tabulka č. 9) nás zajímalo, kde (nebo jak) se nejlépe dýchá v zakouřené 

místnosti. Nejlépe se dýchá co nejníže u země a pokud možno dýchat přes navlhčený 

kapesník (odpověď „C“). Možnost „C“ zvolilo na ZŠ TGM ve 4. třídách 97 % respondentů 

a v 6 třídách 87 %. V ZŠ Juventa se také tak rozhodlo 89 % respondentů ze 4. tříd a 82 % 

z 6. tříd. Za nevhodnou odpověď jsem označil „A“ (přes sáček, který nepropouští kouř ani 

vzduch) a „B“ (pouze zhluboka a nosem). Nesprávné odpovědi dosáhly 12 % z celkového 

počtu. 

Tabulka 10 – Soubor postupů při hoření oblečení na jedinci (Zdroj: vlastní) 

 

„Jak se zachováte, když na vás začne hořet oděv a nemáte k dispozici vodu?“ Takto byla 

formulována otázka č. 9 a frekvenci odpovědí jsem vyobrazil v tabulce č. 10. Správná 

odpověď byla „B“ (zastavím se, lehnu si a budu se kutálet ze strany na stranu, abych oheň 

Odpověď TGM - 4. tř. TGM - 6. tř. Juventa - 4. tř. Juventa - 6. tř.

a 2% 10% 1% 1% 4%

b 32% 13% 8% 22% 19%

c 67% 77% 90% 76% 78%

Základní škola
Celkem ("fz")

Odpověď TGM - 4. tř. TGM - 6. tř. Juventa - 4. tř. Juventa - 6. tř.

a 0% 3% 8% 4% 4%

b 3% 10% 3% 14% 8%

c 97% 87% 89% 82% 89%

Základní škola
Celkem ("fz")

Odpověď TGM - 4. tř. TGM - 6. tř. Juventa - 4. tř. Juventa - 6. tř.

a 5% 2% 0% 1% 2%

b 65% 52% 90% 63% 68%

c 30% 47% 10% 36% 31%

Základní škola
Celkem ("fz")
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uhasil). S touto odpovědí se ztotožnilo na ZŠ TGM ve 4. třídách 65 % respondentů 

a v 6. třídách 52 %. Na ZŠ Juventa tomu tak bylo v 90 % ve 4. třídách a v 63 %  

v 6. třídách. Mezi nesprávné odpovědi jsem zařadil „A“ (poběžím k nejbližší ohlašovně 

požáru) a „C“ (strhnu ho ze sebe a uhasím hasicím přístrojem). Nesprávné odpovědi zvolilo 

33 % respondentů z celkového počtu. 

Tabulka 11 – Pravidla bezpečnosti při poskytování první pomoci (Zdroj: vlastní) 

 

V otázce č. 10 jsem hledal odpověď na nedokončenou větu, a to: „Při poskytování první 

pomoci...“. Správnou odpovědí bylo: ...dbám především na svoji bezpečnost (odpověď 

„A“). Tato odpověď figurovala u ZŠ TGM ve 4. třídách 38 % a v 6. třídách 52 % (viz 

tabulka č. 11). Kdežto v ZŠ Juventa odpovědělo shodně ve 4. třídách 54 % respondentů 

a v 6. třídách 75 %. Nesprávné odpovědi dosahovaly z celkového počtu 46 % a patřily mezi 

ně odpovědi: dbám především na bezpečí svých kamarádů (odpověď „B“) a dbám na svůj 

pitný režim (odpověď „C“). 

Tabulka 12 – Soubor činností při obstrukci dýchacích cest (Zdroj: vlastní) 

 

U otázky č. 11 nás zajímalo, jaká je nejvhodnější odpověď na modelovou situaci: 

„Kamarád se začne dusit poté, co mu zaskočilo sousto jídla, co uděláš?“ Správná odpověď 

dominovala napříč třídami a školami (viz tabulka č. 12). Správná odpověď byla „D“ a to: 

udeřím ho do zad mezi lopatky a případně zavolám pomoc. Pro tuto odpověď se 

rozhodnulo na ZŠ TGM ve 4. třídách 88 % a v 6. třídách 85 % respondentů. Na ZŠ Juventa 

tomu bylo obdobně, a to: ve 4. třídách 97 % a v 6. třídách 99 %. Nesprávné odpovědi 

z celkového počtu tvořily 8 % a mezi ně patřily odpovědi: dám mu napít vody (odpověď 

„A“), položím ho na bok (odpověď „B“) a raději od něj odejdu, aby mě někdo neobvinil, že 

jsem mu ublížil (odpověď „C“).  

Odpověď TGM - 4. tř. TGM - 6. tř. Juventa - 4. tř. Juventa - 6. tř.

a 38% 52% 54% 75% 55%

b 3% 47% 44% 24% 30%

c 58% 2% 1% 1% 16%

Základní škola
Celkem ("fz")

Odpověď TGM - 4. tř. TGM - 6. tř. Juventa - 4. tř. Juventa - 6. tř.

a 8% 8% 1% 1% 5%

b 3% 3% 1% 0% 2%

c 0% 3% 0% 0% 1%

d 88% 85% 97% 99% 92%

Základní škola
Celkem ("fz")
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Tabulka 13 – Poskytnutí první pomoci při krvácení z nosu (Zdroj: vlastní) 

 

Poslední otázka se také věnovala poskytování první pomoci. Zajímalo nás, co dělat 

při krvácení z nosu. Správnou odpovědí bylo, že postiženého posadíme a přiložíme chladný 

obklad na kořen nosu a zátylek (odpověď „C“, viz tabulka č. 13). Takto správně 

odpovědělo na ZŠ TGM 80 % respondentů ve 4. třídách a 70 % v 6. třídách. Na ZŠ Juventa 

shodně odpovědělo v 4. třídách 92% respondentů a v 6. třídách 68 %. Z celkového počtu 

odpovědělo nesprávně 23 % respondentů. Mezi nesprávné odpovědi patřilo: postiženému 

zakloním hlavu (odpověď „A“) a postiženého posadíme do předklonu a prsty mu stiskneme 

nos (odpověď „B“).    

5.2 Komparativní analýza z vyhodnocených dat  

Provedl jsem komparativní analýzu správných odpovědí na základě relativní četnosti. 

Nejprve jsem porovnal respondenty stejných věkových kategorií mezi školami a následně 

školy mezi sebou. Vytvořil jsem pro lepší přehled tabulku (viz níže) s komentářem. 

Tabulka 14 – Analýza správných odpovědí (Zdroj: vlastní) 

 

Mezi 4. třídami si nejlépe vedla ZŠ Juventa, která dosáhla úspěšnosti 87 %. Na ZŠ TGM 

byla úspěšnost 79 %. Mezi 6. třídami si nejlépe vedla ZŠ Juventa, a to s úspěšností 76 %. 

Na ZŠ TGM dosáhli úspěšnosti 75 %. Z tabulky č. 14 je zřejmé, že nejlépe ve znalostním 

testovém šetření dopadla ZŠ Juventa, a to o celé 4 % (samozřejmě při zohlednění 

rozličného počtu žáků ve školách). 

Odpověď TGM - 4. tř. TGM - 6. tř. Juventa - 4. tř. Juventa - 6. tř.

a 13% 17% 8% 29% 17%

b 7% 13% 0% 3% 6%

c 80% 70% 92% 68% 78%

Základní škola
Celkem ("fz")

TGM - 4. tř. TGM - 6. tř. Juventa - 4. tř. Juventa - 6. tř.

Základní škola

82%

Správné odpovědi 

celkem

79% 75% 87% 76%

77%
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5.3 SWOT analýza 

V této části jsem vypracoval SWOT analýzu. Zahrnul jsem i výsledky z testového 

šetření základních škol. Pro tyto výsledky jsem si stanovil umělou hranici, podle které jsem 

zařazoval buď do silných stránek (tj. nad 80 % včetně) nebo do slabých stránek. 

Tabulka 15 – SWOT analýza (Zdroj: vlastní) 

 

Silné stránky 

- Postupné začleňování humanitárních organizací do spolupráce 

s IZS (viz PANEL Libereckého kraje). 

- Vytváření materiálů a akcí pro preventivně výchovnou činnost 

v rámci požární ochrany a ochrany obyvatelstva. 

- Program HASÍK ČR. 

Z testového šetření: znalost linek tísňového volání, znalost 

možnosti volání na linku 112 (že jde např. volat i bez SIM karty), 

znalost činností při vyhlášení požárního poplachu ve škole, 

znalost zachování se v místnosti s kouřem a znalost první pomoci 

při obstrukci dýchacích cest. 

 

Slabé stránky 

- Nedostatečná výchova v oblasti ochrany obyvatelstva. 

- Nedostatečná výuka v oblastech ŽÚ a DP. 

- Nedostatečný počet personálu realizující výuku v první 

pomoci a ochrany obyvatelstva. 

- Podceňování problematiky v PVČ. 

- Útlum činností humanitárních organizací v oblastech ochrany 

obyvatelstva. 

- Neadekvátní začlenění klíčových humanitárních organizací do 

systému IZS a s tím související jejich podpora (ať už finanční 

či legislativních východisek, atp.). 

Z testového šetření (nedostatečné znalosti): co je důležité říci při 

volání na linku 112, co dělat v případě, pokud ucítím kouř v bytě, 

co dělat v případě, že na mně vzplane oděv, zásady poskytování 

první pomoci a co dělat v případě krvácení z nosu. 

 

Příležitosti 

- Vytvořit obecně závazný právní předpis pro začlenění 

ochrany obyvatelstva ve školách. 

- Navýšit časový fond pro výuku první pomoci. 

- Vyvinout aplikace pro interaktivní výuku. 

- Rozvoj systému pro vzdělávání. 

 

Hrozby 

- Nedostatečně připravená společnost je, při mimořádných 

událostech, nebezpečná, tj. ohrožení systému. 

- Nedostatečné znalosti a praxe v oblasti první pomoci mohou 

zapříčinit poškození zdraví, a to nejen svého, ale i druhých. 

- Nedostatečné personální zabezpečení v realizaci výuky a 

vzdělávání. 

- Zrušení výuky v oblastech ochrany obyvatelstva a první 

pomoci. 
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Silné stránky 

V posledních letech dochází k postupnému začleňování humanitárních organizací 

a vytváří se tak efektivní spolupráce se základními složkami IZS. Příkladem může sloužit 

PANEL v Libereckém kraji. Nadále dochází k nárůstu objemu materiálů a frekvenci akcí 

věnujících se preventivně výchovné činnosti v rámci požární ochrany a ochrany 

obyvatelstva. Mezi hlavní programy na našem území můžeme zařadit program Hasík CZ, 

který spravuje organizace Citadela Bruntál, z.s. Na základě výsledků testového šetření 

vyplynulo, že výborných výsledků dosáhli respondenti v následujících oblastech. 

Respondenti velmi dobře znají linky tísňového volání a také vědí, že volat na linku 112 lze 

i bez SIM karty a bez kreditu. Dále vědí, jak se zachovat při vyhlášení požárního poplachu 

ve škole a co dělat v případě kouře v místnosti. Výborně si také poradili s otázkou, co dělat 

v případě obstrukce dýchacích cest. 

Slabé stránky 

 Bohužel se ukázalo, že nedostatečná výchova žáků základních škol v oblasti ochrany 

obyvatelstva. Je nutné podotknout, že výuka ŽÚ a DP je brána velmi okrajově. Mezi hlavní 

faktory nedostatečné výuky v oblasti ochrany obyvatelstva a první pomoci bezesporu patří 

nedostatečný počet personálu realizující výuku a také podceňování problematiky PVČ 

ze stran subjektů majících vliv a koncepce výuky. Dále spatřuji útlum činností 

humanitárních organizací v oblastech ochrany obyvatelstva. Důvodem může být nezájem 

dětí o tuto problematiku a nedostatečná podpora těchto organizací veřejnými institucemi. 

S tím také souvisí neadekvátní začlenění a podpora (finanční, legislativní, atp.) klíčových 

humanitárních organizací do systému IZS. Z testového šetření vyplynulo, že respondenti 

mají nedostatečné znalosti v následujících oblastech. Nevědí, co je důležité říct při volání 

na linku 112 a co dělat v případě, že by ucítili v bytě kouř. Následně velké nedostatky byly 

v otázce, co dělat v případě, že na nich začne hořet. Nedostatky byly také v poskytování 

první pomoci, a to konkrétně v zásadách poskytování první pomoci a co dělat v případě 

krvácení z nosu. 

Příležitosti 

Do příležitostí jsem zařadil důležitost ve vytvoření obecně závazného právního předpisu 

pro začlenění ochrany obyvatelstva ve školách. Následně by bylo vhodné navýšit časový 
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fond pro výuku první pomoci. Vzhledem k tomu, že je 21. století moderní dobou, bylo by 

vhodné vyvinout více interaktivních aplikací pro výuku. V poslední řadě je vhodná doba 

pro rozvoj systému vzdělávání, resp. změnit určité aspekty ve stylu a obsahu výuky. 

Hrozby 

Nedostatečně připravená společnost může při mimořádných událostech ohrozit systém 

a je svým způsobem nebezpečná. S tím souvisejí i nedostatečné znalosti a praxe v oblasti 

první pomoci. Tyto nedostatky mohou zapříčinit poškození zdraví, a to nejen svého, ale i  

druhých. Důvod problému spatřuji v nedostatečném personálním zabezpečení v realizaci 

výuky a vzdělávání a následně i zrušení výuky v oblastech ochrany obyvatelstva a první 

pomoci. Obě oblasti se sice na školách vyučují, ale velmi okrajově. 

5.4 Hodnocení testového šetření 

Znalostní testové šetření bych zhodnotil jako přínosné a mělo by sloužit jako podklad 

pro osoby, které mají vliv na rozhodování v oblastech koncepcí výuky. Na základě 

vyhodnocení SWOT analýzy bych si dovolil konstatovat, že je zde pádný důvod pro změnu 

systému vzdělávání. Navrhoval bych prezentaci výsledků na konferenci v podpoře 

vzdělávání, kterou pořádá MŠMT. Další možností by mohlo být předání výsledků školám, 

na kterých bylo znalostní testové šetření prováděno. Ty by pak v rámci nejlepší praxe 

a zaručených postupů mohly tyto výsledky šířit dále k institucím, které mají vliv 

na koncepci vzdělávání. 

Výsledky byly zarážející, hlavně v oblasti první pomoci. V prvních třech otázkách jsem 

se zaměřil na znalosti o tísňových linkách. V otázce č. 1 mě zajímalo, jaké máme telefonní 

linky tísňového volání. Téměř všechny (tj. 95 %) odpovědi byly správné. Mezi tyto linky 

patří čísla: 150, 155, 156, 158 a 112. Šuláková (2006) ve svých výsledcích z dotazníku 

uvádí, že 97 % respondentů (dospělá populace) uvedlo správnou odpověď na znalost 

tísňového čísla na přivolání Zdravotnické záchranné služby. V porovnání s výsledky našeho 

šetření, je to téměř identický výsledek. Novotný (2009) ve své práci uvádí, že respondenti 

(dospělá populace) v 86 % dávají přednost volání na tísňovou linku 112, než na ostatní čísla 

tísňového volání. Já si osobně myslím, že tomu tak opravdu je.  
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Největší problém nastal u otázky č. 2, ve které jsem se dotazoval na obsah sdělení 

při volání na tísňovou linku. Při volání na tuto linku by mělo zaznít: co se stalo, kde se to 

stalo, kdo volá a z jakého telefonního čísla volá. Jen 48 % respondentů zodpovědělo tuto 

otázku správně. Z vlastní zkušenosti vím, že je nejdůležitější říct, kde se to stalo. Důvod je 

zřejmý. Pokud se telefonujícímu něco stane (např. bezvědomí), tak informace typu: jak se 

jmenuje, kolik mu je, atp. je v tomto případě úplně bezpředmětná, pokud nevíme, kde se 

nachází, aby tomu jedinci, nebo těm, kterým pomáhá, mohla být poskytnuta odborná 

pomoc (ZZS, HZS ČR, atp.). Ač máme dnes prostředky schopné zaměřit polohu mobilního 

telefonu, tak ani tyto prostředky nejsou neomylné. I Růžičková (2017) ve své práci uvádí, 

že je opravdu nejdůležitější říct informaci o tom, kde se daná událost stala. Na tísňovou 

linku 112 (otázka č. 3) se lze dovolat bez SIM karty, bez kreditu, a pokud je v místě alespoň 

signál jednoho mobilního operátora. Jen 18 % respondentů zvolilo špatnou odpověď. 

Zajímavostí je, že vytočit číslo 112 je možné i při zamčené klávesnici telefonu. Nicméně 

na tísňové lince 112 jsou operátoři schopni zaměřit polohu volajícího. Identifikace 

volajícího probíhá na základě výrobního čísla telefonu (IMEI kód). Novotný (2009) se 

zabýval podobnou otázkou a v jeho případě zodpovědělo špatně 11 % respondentů (dospělá 

populace). 

Otázka č. 4 se věnovala skupině událostí, které označujeme jako mimořádné. Mezi 

mimořádné události řadíme lavinu, povodeň, požár a zemětřesení, nikoliv např. podpálenou 

popelnici nebo nabouranou motorku. Správně tak odpovědělo 88 % respondentů. Slovo 

mimořádná událost může být pro někoho synonymem pro nestandardní situaci. Do jisté 

míry má pravdu. Nicméně z profesního hlediska se jedná hlavně o míru závažnosti 

a rozsah.  S hasičem se setkalo (otázka č. 5) jen 84 % respondentů. Setkání nejčastěji 

proběhlo v rámci branných dnů se školou, anebo při besedách ve škole. U ostatních, co 

uvedli, že se nikdy s hasičem nesetkali, se lze jen domnívat, proč tomu tak je. Buď se 

s hasičem opravdu nesetkali, anebo nechtěli slovně odpovídat (při odpovědi „Ano“). 

Nejlépe dopadla otázka č. 6. Zajímalo nás, co by se mělo udělat, pokud se respondent 

nachází ve škole a je vyhlášen požární poplach. Správně odpovědělo 98 % a to, že bych měl 

poslouchat pokyny dospělých a postupovat podle nich. Učitelé jsou v době výuky za žáky 

zodpovědné. Proto by každý učitel měl vědět, co dělat v případě vyhlášení, ať už požárního, 

nebo jiného poplachu, dělat. To se však neobejde bez správné kooperace žáků, kteří by měli 

mít také určitou míru znalostí, jak v těchto případech postupovat. Jakoubková (2010) ve své 

práci dotazovala respondenty na prvním stupni základních škol v otázce, co dělat v případě 

vyhlášení požárního poplachu ve škole. V této otázce zodpovědělo jen 70 % respondentů 
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správně. V případě, že v noci ucítím v bytě kouř, tak okamžitě upozorním rodiče (otázka 

č. 7 s odpovědí). S touto odpovědí se ztotožnilo 78 % respondentů. V zakouřené místnosti 

se nejlépe dýchá co nejníže u země a pokud možno dýchat přes navlhčený kapesník (otázka 

č. 8 s odpovědí). Na tuto otázku správně zodpovědělo 89 % respondentů. Levá (2017) 

ve svém výzkumu dotazovala respondenty základních škol (9. třída) na otázku, co dělat 

v případě, pokud se nacházejí v zakouřené místnosti. Celých 93 % respondentů odpovědělo 

správně, a to, že je nejlepší se držet při zemi a dát si před ústa např. kapesník a budu se 

snažit uniknout. Výsledky byly podobné, ale u žáků 9. tříd o 5 % lepší.  

V otázce č. 9 jsem se respondentů ptal, jak se zachovat, když na nich začne hořet oděv 

a nemáte k dispozici vodu. Správně odpovědělo jen 68 % respondentů a to tak, že bychom 

se měli zastavit, lehnout si a kutálet se ze strany na stranu, abychom oheň uhasili. 

V nesprávných odpovědích nejčastěji figurovala odpověď, že bychom měli oděv ze sebe 

strhnout a uhasit ho hasicím přístrojem. Záchranný kruh (2018) doporučuje následující 

pravidla při vznícení oděvu: zastavit se, lehnout si a kutálet se. Právě kutálením se zamezí 

přístupu vzduchu k hoření. 

Při poskytování první pomoci dbáme především na svoji bezpečnost (otázka č. 10 

s odpovědí). Bohužel, jen 55 % respondentů se rozhodlo pro tuto odpověď. Zbylých 44 % 

buď zvolilo, že bychom měli dbát na svůj pitný režim, anebo dbát především na bezpečnost 

svých kamarádů. Dovoluji si tvrdit, že „ohled na druhé“ se vytrácí spolu s věkem. 

Postupem věku se stává člověk více „sobečtější“ a méně se ohlíží na druhé. Tím jsem však 

nechtěl říct, že to tak platí u každého. Každý jsme jedinečný, proto u někoho se tato 

vlastnost vyvine více, u někoho méně.  Dalším faktorem samozřejmě je, jak silnou citovou 

vazbu k dané osobě máme. Každopádně, otázka a odpověď směřovaly k modelové situaci 

bez dalších specifikací. Proto je toto „sobecké“ chování správné. I Michlíčková (2014) 

ve své práci uvádí, že by měl zachránce především dbát na svou vlastní bezpečnost. 

V dotazníku se respondentů ptala, zda se bojí poskytovat první pomoc. Bojí se tak 58 % 

respondentů a to nejčastěji z důvodu, že by dotyčnému opravdu ublížili. Další otázka 

směřovala k tématu obstrukce dýchacích cest. Pokud se kamarád začne dusit poté, co mu 

zaskočilo sousto jídla, tak bychom ho měli udeřit do zad mezi lopatky a případně zavolat 

pomoc (otázka č. 11 s odpovědí). Srnský (2007) uvádí a doporučuje dva způsoby, jak 

poskytnout první pomoc při obstrukci dýchacích cest. Mezi tyto způsoby řadí úder mezi 

lopatky a Heimlichův manévr. Na tuto otázku správně odpovědělo 92 % respondentů. 

U poslední otázky, věnující se opět první pomoci, a to konkrétně krvácení z nosu, opět 
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došlo k procentuálnímu poklesu správných odpovědí. Cílem bylo zjistit, co dělat 

při krvácení z nosu. Správně bylo, že bychom měli postiženého posadit a přiložit chladný 

obklad na kořen nosu a zátylek. Jen 78 % respondentů takto odpovědělo. V nesprávných 

odpovědích dominovala odpověď, že bychom měli postiženému zaklonit hlavu. Což není 

správné, jelikož by postiženému krev stékala do jícnu a posléze do žaludku. Krev by pak 

mohla vyvolat nevolnost a zvracení. Žáková (2013) se ve své práci zabývala stavem 

znalostí a dovedností poskytování první pomoci na 1. stupni základních školy. Žáková 

ve svém dotazníku také zpovídala respondenty na první pomoc při krvácení z nosu. 

Úspěšnost správných odpovědí byla 83 %. 
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6 DISKUZE 

Projekt Hasík CZ je nejrozsáhlejším projektem na našem území, který se věnuje 

preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. 

Na základě znalostního testového šetření jsem bohužel došel k závěru, že znalosti 

respondentů jsou v těchto oblastech nedostatečné. Nedostatky těchto znalostí byly hlavně 

v oblastech poskytování první pomoci a v případě vzniknutí krizových situací. Zajímavým 

zjištěním bylo, že mladší žáci dosáhli vyššího znalostního kvocientu. Nicméně bych si 

dovolil podotknout, že s postupným rozvojem projektu Hasík CZ se situace zlepšuje.  

V  dubnu tohoto roku jsem zaznamenal vznik projektu „Hasiči pro školy“. Jedná se 

o projekt, který je zaměřen na podporu vzdělávání v oblasti ochrany člověka 

za mimořádných událostí a běžných rizik. Jedná se tak o reakci na dříve (v roce 1989) 

zrušený předmět s názvem Branná výchova. Tento projekt se zaměřuje na žáky druhého 

stupně základních škol, a to konkrétně zatím jen ve Zlínském a Ústeckém kraji, a měl by 

doplnit projekt Hasík CZ, který však není tak obsáhlý. Témata jsou rozdělena do několika 

ročníků a jsou zde zařazeny: mimořádné události a IZS, chování při MU, požár a živelní 

pohromy (Hasiči pro školy, 2018). Lze tedy očekávat progres ve znalostech a dovednostech 

žáků základních škol v těchto problematikách a zlepšení situace na našem území. 

Trnečková (2014) se ve své práci také zabývala PVČ v oblasti ochrany obyvatelstva. 

Na základě svého dotazníkového šetření dospěla k závěru, že se nejen liší PVČ na školách 

různého typu, ale také, že jsou nedostačující znalosti zaměřující se na poskytování první 

pomoci. Za důvodem těchto nedostatků vidí nejen neaktivní přístup pedagogů, ale také 

nedostatečné proškolení v oblastech první pomoci. S přihlédnutím na výsledky šetření mojí 

práce musím konstatovat, že závěr se shoduje s výsledky Trnečkové – nedostatečné znalosti 

žáků základních škol v oblastech první pomoci. Pro zlepšení situace Trnečková navrhuje 

navýšit časový fond pro výuku první pomoci a kvalitní proškolení pedagogů, kteří by první 

pomoc měli vyučovat. V tomto postupu s ní souhlasím. Nicméně, nenavrhuje způsob, jak 

toho dosáhnout. Doporučuje však dát přednost praktické výuce před teoretickou.   

Heinrichová (2011) ve své práci uvádí, jak zlepšit připravenost civilního obyvatelstva 

na MU. Cílí nejen na mladou generaci, ale také na lidi středního věku a penzisty. Mezi 

vhodné nástroje pro edukaci vidí cílené rozmisťování reklam. Ať už do rádií, televizí či 

do prostředků hromadné dopravy. Překvapivým zjištěním bylo, že i starší lidé mají 
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nedostatek znalostí k této problematice. Důvodem prý může být zprofanovanost 

a nedostatečné věnování pozornosti těmto věkovým kategoriím. Heinrichová navrhuje, aby 

se v rámci obcí zřídily organizace, které se budou vyloženě věnovat pouze PVČ 

a spolupracovaly s HZS krajů. Já se osobně přikláním k názoru, že by stačilo posílit 

personální zabezpečení u HZS ČR a u Sboru dobrovolných hasičů, kteří by se vyloženě 

věnovali PVČ. Tyto osoby by měly mít dostatečnou odbornou praxi. V mém případě byl 

rozdíl ve znalostech mezi školami jen 5 %. Zastávám však názoru, že mohou být znatelné 

rozdíly mezi stejnými věkovými kategoriemi na školách různého typu (v případě 

základních škol - základní škola, základní škola speciální, zvláštní škola a škola soukromá). 

Klementová (2015) provedla dotazníkové šetření mezi dospělou populací ve městě 

Plumov. Došla k závěru, že PVČ je v oblasti ochrany obyvatelstva také nedostatečná. 

Město prý nevěnuje tomuto tématu dostatečnou pozornost a všechny informace soustředí 

pouze na svých internetových stránkách. Klementová doporučuje zahrnout téma ochrany 

obyvatelstva jako součást akcí pořádaných městem. Dalším úskalím dotazníku byly otázky 

spojené s poskytováním první pomoci. I v tomto případě byly znalosti respondentů 

nedostatečné, což koresponduje i s výsledky šetření mojí práce. 

Ve výsledcích SWOT analýzy jsem se zmínil, že právě nedostatek financí může 

zapříčinit úbytek aktivit činností směřujících k PVČ. Dvořáková (2013) dospěla 

k podobnému závěru. Zmiňuje se o tom, že příčinou nedostatečného personálního 

zabezpečení výuky v programu Hasík CZ, a s tím související realizace programu 

na školách, je právě omezování finančních prostředků ze strany MV. Další problém 

spatřovala v nedostatečném proškolení aktivistů v tomto programu. Ve výsledcích mé práce 

jsem se zmiňoval hlavně o nedostatečném proškolení pedagogů. 

Levá (2017) na základě výsledků z řízeného rozhovoru s dětmi základních škol 

na prvním stupni v oblasti požární ochrany konstatuje, že znalosti dětí jsou velmi dobré. 

Avšak konstatuje, že je zde výuka v této problematice velmi podceněna. Dochází k závěru, 

že je zde nedostatečný prostor pro výuku. Dochází tak k nedostatečnému plnění rámcových 

vzdělávacích programů, a to z důvodu dalších aktivit školy. Shoduje se s mým zjištěním, že 

dochází k podceňování důležitosti PVČ. Stejně tak postupuje, co se týče zveřejnění 

výsledků práce – předání výsledků např. školám. Tyto výsledky tak mohou sloužit 

pedagogům, aby se zaměřili na problematická místa a zefektivnit tak výuku. 
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Jakoubková (2010) se věnovala zjišťování znalostí dětí na prvním stupni základních škol 

v oblasti požární prevence. Došla k závěru, že znalosti dětí jsou velmi dobré a že za touto 

úrovní stojí výborně propracované koncepce MV. Nicméně dodává, že je i zde prostor 

pro zlepšení. Možnost zlepšení vidí ve větší konfrontaci dětí s profesionálními hasiči. HZS 

ČR se však potýká s nedostatkem příslušníků. Na základě výsledků mojí SWOT analýzy se 

domnívám, že nebude možné zabezpečit plynulou funkci výuky na školách. Nicméně 

souhlasím s názorem Jakoubkové. I Kaprál (2013) konstatuje, že není možné za současného 

nedostatku příslušníků u HZS ČR efektivně provádět realizaci projektu Hasík CZ. Kaprál 

(2013) došel ke stejnému názoru a to, že dnešní generace dětí neumí efektivně poskytnout 

první pomoc a neví, jak se správně zachovat při vzniku MU. 

Žáková (2017) vnímá jako největší úskalí u dětí na prvním stupni také poskytování první 

pomoci, zejména v přírodě (uštknutí hadem, atp.). Pokud se zaměřím na první pomoc 

při obstrukci dýchacích cest, tak výsledky u Žákové byly podobné – nedostatečné. Nicméně 

Žáková postupovala ve dvou fázích. Nejprve otestovala žáky bez předchozí přípravy. 

Následně provedla doškolovací program pro žáky cílených základních škol a poté provedla 

testové šetření znovu. Výsledky žáků se zlepšily o 39 %. Z toho lze usuzovat, že je 

na školách věnován nedostatek času pro výuku první pomoci. Což potvrzuje i výsledek 

z mé SWOT analýzy, že je věnován nedostatek času PVČ. Dále zdůrazňuje, že rodiče hrají 

také důležitou roli v předávání znalostí a dovedností. Pak následuje přístup školy. 

Již několik let je ve veřejné dopravě v Libereckém kraji prezentována kampaň (pomocí 

plakátů), která cílí na nezbytné informace o správném zachování se při MU. V posledních 

letech došlo i k rozšíření na zastávky hromadné dopravy a infocentra. Tyto plakáty jsou 

velmi dobře graficky a obsahově zpracovány, proto velmi dobře upoutají pozornost a jsou 

dobře zapamatovatelné. Nutno dodat, že právě žáci a studenti pravidelně a frekventovaně 

využívají MHD a tak lze očekávat zlepšení znalostí v této problematice. S touto kampaní se 

můžeme setkat nejen v Libereckém kraji, ale také v ostatních krajích. Průkopníkem bylo 

hlavní město Praha, kde se tyto informační plakáty poprvé objevily v soupravách metra. 

Dle slov mluvčí HZS ČR si kampaň „klade za cíl jednoduchou, výstižnou a zároveň 

nenásilnou formou informovat občany cestující v prostředcích hromadné dopravy o tom, 

jak se připravit na mimořádnou událost a jak se během ní správně zachovat“ (Stránská, 

2009). 

Ve svém profesním životě vykonávám povolání profesionálního hasiče a v dobách svého 
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volna zase dobrovolného hasiče u Sboru dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“). Moje 

činnost spočívá ve vedení zájmových kroužků pro děti, kde se převážně zaměřuji na PVČ 

v ochraně obyvatelstva, ale také vykonávání činnosti preventisty (PVČ ve školách). 

V případě zájmových kroužků se věnuji dětem především v těchto oblastech: požární sport, 

seznámení dětí s výstrojí, výzbrojí a činnostmi hasiče, příprava na mimořádné události 

a výchova v požární ochraně (dále jen „PO“). V tématech se MU hlavně zaměřuji 

na činnosti spojené se zazněním všeobecné výstrahy, co si sbalit do evakuačního zavazadla, 

jak poskytnout první pomoc, co dělat v případě povodní a dopravních nehod. V oblastech 

požární ochrany se zaměřuji hlavně na bezpečné zacházení s plamenem (ohněm) co dělat 

v případě požáru. Co se týče činnosti preventisty, tak ta přímo vychází z Metodického listu 

SH ČMS s tématem: Preventivně výchovná činnost I. - Základní škola 2. – 5. třída. 

Důležité je, aby všechny činnosti byly vedeny zábavnou formou, jelikož je těžší udržet 

pozornost u dětí, než u dospělých. Nástavbovým tématem je bezpečnost na silnicích, kde se 

věnuji důležitosti nošení reflexních doplňků. Výsledkem těchto zájmových kroužků je, že 

tyto děti jsou připraveni na řešení nestandardních situací mnohem lépe, než děti, které 

informace získají jenom prostřednictvím besedy na školách v rámci různých projektů. Ale 

i zde platí pravidlo, že je lepší něco, než nic. 

Organizace Červeného kříže a Červeného půlměsíce, u nás Český červený kříž, 

poskytuje také PVČ, a to nejen v oblasti první pomoci. ČČK poskytuje své služby širokému 

spektru obyvatel. Mezi ně patří právě i děti a mladiství. ČČK na svém území dlouhodobě 

realizuje program s názvem: Mladý zdravotník. Tento program je cílen na děti od útlého 

věku až po dospělost. Učí se v něm o Červeném kříži jako organizaci, o Humanitárním 

právu, kam spadají Ženevské úmluvy a Dodatkové protokoly, o stavbě a funkci lidského 

těla, o první pomoci a o mimořádných událostech. K tomuto programu je také vydána 

ucelená publikace, která je velmi dobře obsahově a graficky zpracována. Děti se nejen 

věnují teoretické výuce, ale také i té praktické. Při nabytí dostatečných praktických 

a teoretických znalostí mohou své síly změřit při soutěžích v první pomoci, která se nazývá: 

„Hlídky mladých zdravotníků“. Do těchto hlídek se mohou zapojit nejen členové kroužků 

(Mladý zdravotník) ČČK, ale také školy. Při těchto soutěžích je znatelně vidět, že žáci škol, 

kteří nenavštěvují zájmový kroužek Mladého zdravotníka, mají horší výsledky. Proto 

některé Oblastní spolky ČČK, po dohodě s řediteli základních a středních škol, navštěvují 

tyto školy a pořádají pro ně programy zaměřené na poskytování první pomoci. Z vlastní 

zkušenosti mohu potvrdit, že znalosti po takové intervenci se mnohem zlepšily. Bohužel 

musím konstatovat, že znalosti pedagogů v oblastech první pomoci jsou také velmi 
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nedostačující. Jak má žák poskytnout správně první pomoc, když ani pedagog toho schopen 

není. Úřad ČČK také vyvinul mobilní aplikaci, která se zaměřuje na výuku první pomoci. 

Tato aplikace nese název: První pomoc v mobilu. Uživatelé si tuto aplikaci velmi oblíbili. 

ČČK také poskytuje výuku první pomoci. Při zavedení této aplikace však došlo k poklesu 

zájmu o tyto kurzy, což se neblaze projevilo na výdělečné činnosti jednotlivých Oblastních 

spolků ČČK (Úřad ČČK, 2018). 

Ve Slovenské republice existuje mnoho programů věnujících se PVČ v oblastech PO 

a CO. „Malí hasiči“ je jeden z projektů cílený na žáky prvního stupně základních škol. Celý 

projekt se nese v duchu „Škola hrou“ a je zaměřen na vyučování z oblasti požární ochrany. 

Cílem programu je seznámit žáky se zásadami správného chování, aby nezpůsobily požár, 

co dělat v případě vypuknutí požáru, jak přivolat hasiče, znalosti polohy hasičské zbrojnice 

v obci a co dělá hasič během zásahu. Důležitým prvkem projektu je komplexnost poznatků 

a propojení teorie s praxí. Na výuce se podílejí profesionální hasiči. Důvodem vzniku 

projektu bylo nedostatečné věnování se problematice požární ochrany v edukačních 

materiálech základních škol (Paulovičová, 2013). 

Na Slovensku byla také Ochrana obyvatelstva zahrnuta do vzdělávacího programu 

s názvem: Školský vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ. Program se zaměřuje na řešení 

mimořádných událostí (signály CO, požáry, evakuace, ochranné masky, nebezpečí 

plynových a elektrických zařízení), zdravotní příprava (první pomoc, vybavení lékárničky, 

informace o znaku červeného kříže, jak se chovat v čekárně a u lékaře, jak se chránit před 

nemocemi a co dělat v případě pokousání klíštětem a zmijí, péče o zuby, hygiena, 

životospráva, obvazová technika, atp.) a pohyb a pobyt v přírodě (orientace a určování 

světových stran, významné a historické budovy, jak se chovat k volně žijícím zvířatům, 

význam vody v přírodě, jedovaté rostliny a houby, značení turistických cest, chráněné 

území, informace o zemském povrchu, atp.). Chtěl bych dodat, že Slovensko má velmi 

dobře propracovaný vzdělávací materiál. Bohužel, v ČR vzdělávací programy postrádají 

mnoho bodů z výše uvedených. Od zrušení branné výchovy jsem nezaregistroval, že by se 

na školách děti učily, jak správně nasadit ochranou masku. Zajímavostí je, že jsou zde 

i situace, jak se chovat v čekárně anebo u lékaře. Orientace v terénu je na našich základních 

školách také brána okrajově a často tak děti nevědí, jak by prakticky určily světové strany 

(Kurocová, 2009). 

Národní organizace požární ochrany (National Fire Protection Association), která sídlí 
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ve Spojených státech amerických, má mezinárodní působnost. Jejím cílem je dostatečná 

edukace (nejen dětí) v oblastech požární ochrany, rizicích spojených s elektrickým proudem 

a dalších nebezpečích. Jeho hlavní postavičkou je pes se jménem Sparky. Autoři se 

zaměřují především na únik z budov, co dělat v případě zaznění požárního alarmu, jak 

fungují požární sprinlery, atp. Ve svém preventivním programu se členové této asociace 

zaměřují na studenty, členy komunit a na ohrožené skupiny populace (staří lidé). Tento 

program sahá do hluboké historie, a to až do roku 1927. Zajímavostí je, že má plno druhů 

aktivit. Chtěl bych zde vyzvednout online interaktivní výuku, kterou v ČR postrádám. 

Online aktivity jsou zaměřeny na nebezpečí plynoucí z industriálního prostředí, na zdraví 

a první pomoc, požární zabezpečovací systémy, bezpečná práce s elektrickými zařízeními, 

bezpečnost budov a staveb, atp. (NFPA, 2018). 
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7 ZÁVĚR 

Ve své bakalářské práci jsem se zabýval analýzou preventivně výchovné činnosti 

a přípravou žáků základních škol na mimořádné události a krizové situace ve městě 

Milovice. 

Důvodem vybrání tohoto tématu byl vlastní zájem o tuto problematiku, jelikož se věnuji 

vedení zájmových kroužků u Sboru dobrovolných hasičů, ve kterém jsou cílovou skupinou 

především děti. Mým hlavním cílem bylo zjistit, jaká je úroveň a efektivita vzdělávání 

v této problematice. Tento cíl byl naplněn a dílčí výsledky prezentovány v předchozích 

kapitolách. Hlavním výsledkem byla celková znalost respondentů v této oblasti, která 

dosáhla úrovně 80 %. Dovolil bych si konstatovat, že výsledky šetření jsou důležité pro 

zamyšlení se nad důležitostí problematiky. Ve výsledcích byly posouzeny silné a slabé 

stránky, příležitosti a hrozby a návrhy pro zlepšení situace. Jak již bylo popsáno ve dvou 

předchozích kapitolách, je důležité se zaměřit na výchovu dětí v těchto oblastech, jelikož 

na tom závisí budoucí rozvoj a stabilita národa. Jedním z možných řešení jsou legislativní 

změny a dále, časově a na lidské zdroje náročná varianta, zájmové kroužky (ať už 

ve školách, nebo mimo ni). 

Výsledky znalostního šetření by měly sloužit jako podklad pro osoby, které mají vliv 

na koncepci systému vzdělávání. Postupů může být několik. Mezi první bych zařadil 

prezentaci výsledků na konferencích zaměřené na vzdělávání, které pořádá MŠMT anebo 

předání výsledků (a návrhů řešení) školám, na kterých bylo znalostní testové šetření 

prováděno. Školy by pak tyto výsledky s návrhy řešení mohly předat institucím, které mají 

vliv na systém vzdělávání. Ze SWOT analýzy jasně vyplývá, že je nutné zabezpečit kvalitní 

výuku v oblasti ochrany obyvatelstva.  

Dalším důležitým kritériem je, aby byly jednotlivé organizace, instituce, atp. schopny 

společně se podílet na preventivně výchovné činnosti a spolupracovaly tak spolu ve všech 

odvětvích. Zásadně by se tak zlepšila celá situace.  
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

CO  ochrana obyvatelstva 

ČČK Český červený kříž 

DP  Dodatkové protokoly 

e.g.  for example (například) 

EMEI unikátní číslo přidělené mobilního telefonu 

GŘ  Generální ředitelství 

HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

LK  Liberecký kraj 

MHD městská hromadná doprava 

MHP Mezinárodní humanitární právo 

MU  mimořádná událost 

MV  Ministerstvo vnitra  

MZV Ministerstvo zahraničních věcí 

PČR Policie České republiky 

PO  požární ochrana 

PVČ  preventivně výchovná činnost 

SDH Sbor dobrovolných hasičů 

SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

ZZS  Zdravotnická záchranná služba  

ŽÚ  Ženevské úmluvy 
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11 SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha A – Znalostní testové šetření 



 

 

Příloha A 

Znalostní testové šetření základních škol 

 …… TŘÍDA 

Mateřská a základní škola ……………… 

  

Výsledky dotazníkového šetření budou zahrnuty jako podklad pro zpracování bakalářské 

práce „Analýza preventivně výchovné činnosti a příprava žáků základních škol 

na mimořádné události a krizové situace ve městě Milovice“. 

 

U KAŽDÉ OTÁZKY ZAKOUŽKUJ POUZE JEDNU ODPOVĚĎ. 

 

1. Telefonní linky tísňové volání jsou: 

a) 110, 112, 150, 155, 156 

b) 150, 155, 156, 158, 112 

c) 150, 155, 156, 158, 212 

 

2. Co musíš říct, když zavoláš na tísňovou linku: 

a) co se stalo, kde se to stalo, kdo volá a z jakého telefonního čísla volá 

b) co se stalo, jméno toho, komu se to stalo, kdo volá a co má na sobě 

c) kolik ti je let, co se stalo, kde se stalo 

 

3. Na tísňovou linku 112 se lze dovolat: 

a) pouze se SIM kartou a s kreditem 

b) bez SIM karty, bez kreditu, a pokud je v místě signál alespoň 1 mobilní 

operátor 

c) bez SIM karty, bez kreditu a pouze s O2 mobilním operátorem 

 

4. Kterou skupinu událostí můžeš označit jako mimořádné: 

a) podpálená popelnice, zraněný lyžař, vytopená koupelna 

b) lavina, povodeň, požár, zemětřesení 

c) zapálená prskavka, nabouraná motorka, požární cvičení ve škole 

 

5. Setkal ses někdy s hasiči ve škole, např. při ukázkách techniky nebo 

s vyprávěním o povolání hasiče: 

a) ne 



 

 

b) ano; uveď, kde a při jakém setkání 

 

6. Co uděláš, když je ve škole vyhlášen požární poplach: 

a) rychle uteču ze třídy a schovám se v šatně 

b) loudám se za ostatními 

c) poslouchám pokyny dospělých a postupuji přesně podle nich 

 

7. Co uděláš v případě, že v noci ucítíš v bytě kouř: 

a) otevřu okno a vyvětrám 

b) začnu volat o pomoc 

c) okamžitě upozorním rodiče 

 

8. V zakouřené místnosti se nejlépe dýchá: 

a) přes sáček, který nepropouští kouř ani vzduch 

b) pouze zhluboka a nosem 

c) co nejníže u země a pokud možno dýchat přes navlhčený kapesník 

 

9. Jak se zachováš, když na tobě začne hořet oděv a nemáš k dispozici vodu: 

a) poběžím k nejbližší ohlašovně požáru 

b) zastavím se, lehnu si a bude se kutálet ze strany na stranu, abych oheň uhasil 

c) strhnu ho ze sebe a uhasím hasicím přístrojem 

 

10. Při poskytování první pomoci: 

a) dbám především na svoji bezpečnost 

b) dbám především na bezpečnost svých kamarádů 

c) dbám na svůj pitný režim 

 

11. Kamarád se začne dusit poté, co mu zaskočilo sousto jídla, co uděláš: 

a) dám mu napít vody 

b) položím ho na bok 

c) raději od něj odejdu, aby mě někdo neobvinil, že jsem mu neublížil 

d) udeřím ho do zad mezi lopatky a případně zavolám pomoc 

 

12.  Při krvácení z nosu: 

a) postiženému zakloníme hlavu 

b) postiženého posadíme do předklonu a prsty mu stiskneme nos 

c) postiženého posadíme a přiložíme chladný obklad na kořen nosu a zátylek 

 

13. Kolik je ti let? 

Odpověď:………… 



 

 

Děkuji za vyplnění dotazníku.  

Josef Saran, DiS., student oboru „Plánování a řízení krizových situací“ Fakulty 

biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně. 

 


