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Bc. Dagmar Klemáková 
 
Asociace „Záchranný kruh“ a její role v kontextu přeshraniční spolupráce Karlovarského 
kraje v oblasti informování, vzdělávání, prevence a přípravy obyvatelstva na běžná rizika  
a mimořádné události 
 
Anotace 
 
Asociace Záchranný kruh patří bez nadsázky mezi nejviditelnější a nejaktivnější tuzemské 
iniciativy, zabývající se zvyšováním připravenosti veřejnosti (a nejenom dětí a nejenom 
v rámci Karlovarského kraje) na mimořádné situace. Příspěvek popisuje stěžejní aspekty 
fungování tohoto uskupení, včetně jeho přeshraničních aktivit. 
 
Klíčová slova 
 
Záchranný kruh, Karlovarský kraj, příprava veřejnosti na mimořádné události, přeshraniční 
spolupráce. 
 
Summary 
 
Association „Lifebuoy“ (Záchranný kruh) belongs, without exaggeration, among the most 
visible and most active local initiatives dealing with the increasing readiness of the public 
(and not just children and not only within the framework of the Karlovy Vary Region) to 
emergencies. This paper describes the key aspects of the functioning of the platform, 
including its cross-border activities. 
 
Keywords 
 
„Lifebuoy“ Association (Záchranný kruh), Karlovy Vary Region, public preparednes on 
emergency situations, cross-border cooperation. 
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Důvod vzniku a zaměření Asociace Záchranný kruh, vytýčené cíle a formy přeshraniční 
spolupráce 
 
Úvodní informace 
 
Prevence, kontrola a řešení rizik jsou oblasti, ve kterých se vyskytuje mnoho odborných 
činností, na jejichž výkonech je závislý rozvoj území a udržení dosažené úrovně kvality života, 
životního prostředí a hospodářského vývoje. Potencionální rizika, která jsou zmiňována 
v této studii, potom mohou velmi negativně ovlivňovat jejich rozvoj a kvalitu. 
 
Úspěšné řešení rizik není možné bez zapojení zdrojů, kterými disponují jednotlivé subjekty 
působící na území. Zapojení těchto zdrojů pak není možné bez stálého rozšiřování vzájemné 
spolupráce. Jednotná a systematická spolupráce záchranářských subjektů a všech dalších 
dotčených subjektů je důležitá nejen k ochraně před riziky a pro fungování hospodářství na 
dotčeném území, ale především také pro ochranu obyvatelstva. Jen tak je možné zajistit 
udržitelný rozvoj území. 
 
Důvod vzniku Asociace Záchranný kruh 
 
Po změně politické situace v roce 1989 a přechodu k demokracii došlo k pozitivním změnám 
ve vzdělávacím systému a také ke změně přístupu institucí a státu k občanům. Změnou 
systému se ale na 14 let výrazně omezila výchova mládeže a příprava obyvatelstva 
k sebeochraně a vzájemné pomoci při mimořádných událostech. Řada nových rizik, 
nebezpečí a mimořádných událostí se však začala objevovat především v posledních letech 
(povodně, prudké klimatické změny, nové chemické látky a s nimi spojené havárie a nehody, 
negativní jevy společnosti a s nimi spojený nárůst kriminality, drogových závislostí, 
diskriminace, rasizmu a v neposlední řadě stále více se rozšiřující terorismus).1 
 
V souladu s legislativou České republiky a Evropské unie, ale i v souladu se snahou pozitivně 
ovlivnit vlastní rozvoj Karlovarského kraje je v regionu rozvíjena spolupráce nejen mezi 
složkami integrovaného záchranného systému, ale i dalšími zainteresovanými subjekty, 
státní i nestátní povahy a rovněž se zahraničními subjekty, zejména přeshraničního 
Německa. Díky tomuto rozvoji, doprovázenému dále osobní iniciativou záchranářů, dalších 
zainteresovaných subjektů a občanů a díky vzájemné komunikaci složek integrovaného 
záchranného systému byly objeveny nedostatky v oblasti informování, vzdělávání, prevence 
a přípravy obyvatelstva v rámci regionu, jejichž odstraňováním je možné posilovat 
bezpečnost a ochranu obyvatelstva regionu. Výše uvedené poznatky a problémy se staly 
podnětem pro založení společného právního subjektu Asociace „Záchranný kruh“, jako 
nástroje pro zvyšování úrovně vzájemné spolupráce a řešení problematiky sebeochrany  
a vzájemné pomoci při mimořádných událostech. 
 
Asociace Záchranný kruh byla založena v roce 2005 na základě domluvy hlavních partnerů 
Asociace, z důvodu nutnosti rozšíření spolupráce a sjednocení postupů na regionální, 
celostátní a mezinárodní (přeshraniční) úrovni při budování kvalitního jednotného systému 
                                                 
1
 Nová koncepce ochrany obyvatelstva; in: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje. 

<http://www.firebrno.cz/nova-koncepce-ochrany-obyvatelstva>. 
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informovanosti, vzdělávání, prevence a přípravy v prioritních oblastech ochrany zdraví, 
životů, životního prostředí a majetku všech cílových skupin obyvatelstva. Činnost Asociace je 
realizována prostřednictvím Integrovaného projektu Záchranný kruh, především jeho 
hlavního piliře Internetového bezpečnostního portálu http://www.zachrannykruh.cz a jeho 
dílčích souvisejících projektů. 
 
Hlavním důvodem založení Asociace, vývoje a postupné realizace dlouhodobého, jednotného 
a systematického Integrovaného projektu „Záchranný kruh“ je současný nárůst běžných rizik  
i rizik mimořádných událostí, neznalost a nepřipravenost obyvatelstva a s nimi spojený 
nárůst zbytečných ztrát na životech, životním prostředí a majetku, nárůst dopravní 
nehodovosti, kriminality i terorismu. Neméně důležitým důvodem je současná velmi malá 
schopnost obyvatelstva poskytovat jakoukoliv pomoc sobě i druhým při běžných 
každodenních rizikových situacích a při mimořádných událostech. 
 
Poslání a hlavní cíle Asociace 
 
Mezi stěžejní cíle Asociace „Záchranný kruh“ v současné době patří: 
 

 Eliminace ztrát na životech, duševním a fyzickém zdraví, životním prostředí  
a majetku. Dosažení pozitivních změn v chování subjektů a jednotlivců k vlastní 
osobnosti, ke společnosti, podpora sociálně potřebných a spolupráce při vytváření 
podmínek pro bezpečný a plnohodnotný život. 

 Podpora Evropské integrace, zahraniční i tuzemské spolupráce a vytváření podmínek 
pro vzájemnou výměnu zkušeností, pro vývoj, tvorbu a realizaci kvalitních projektů 
v oblasti informovanosti, prevence. Preventivně výchovné činnosti a ochrany 
obyvatelstva 

 Specifickým cílem Asociace je vybudovat systém vzájemné podpory a spolupráce 
složek integrovaného záchranného systému České republiky, ostatních subjektů  
a veřejnosti na území Karlovarského kraje ve výše uvedených oblastech 

 
Integrovaný projekt Záchranný kruh 
 
Od vzniku Asociace (červen 2005) byla vyvíjena koncepce činnosti Asociace a připravován 
Integrovaný projekt „Záchranný kruh“. V přípravné fázi před vznikem projektu bylo 
uskutečněno velké množství důležitých jednání, cílem kterých bylo zmapovat postoje 
rozhodujících subjektů na regionální, národní a mezinárodní úrovni o možnostech podpory 
vznikajícího projektu. Jednání probíhala se zástupci Ministerstva vnitra Generálního 
ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, Ministerstva vnitra, Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva dopravy, Ministerstva zemědělství, hejtmanem 
a vedením Karlovarského kraje a krajského úřadu, starosty měst a obcí regionu  
a přeshraničními subjekty na německé straně zabývajícími se dotčenou problematikou. 
Integrovaný projekt Záchranný kruh byl ve všech směrech hodnocen jako přínosný, 
inovativní a doporučen k realizaci. 
 
Na základě společného konsensu zainteresovaných subjektů byl dohodnut postupný vývoj 
projektu a formy a metody realizace. Pro zahájení projektu bylo nezbytné podepsat výchozí 

http://www.zachrannykruh.cz/
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partnerské dohody o spolupráci s klíčovými záchranářskými subjekty. V době vzniku projektu 
to byly partnerské dohody mezi Asociací a Hasičským záchranným sborem Karlovarského 
kraje, Karlovarským krajem, Policií České republiky, Zdravotnickou záchrannou službou 
Karlovarského kraje, Krajským vojenským velitelstvím Karlovy Vary, Horskou službou České 
republiky, Českým červeným křížem a Vodní záchrannou službou. 
 
V současné době se na realizaci Integrovaného projektu Záchranný kruh na základě 
partnerských dohod prostřednictvím Asociace Záchranný kruh podílejí tyto subjekty: 
 

 Karlovarský kraj. 

 Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Generální ředitelství Hasičského 
záchranného sboru České republiky, Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, 
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, 
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina  
a Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy. 

 Asociace Zdravotnických záchranných služeb České republiky. 

 Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje. 

 Krajské vojenské velitelství Karlovarského kraje. 

 Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje. 

 Horská služba České republiky – oblast Krušné hory. 

 Vodní záchranné služby Karlova Vary, Sokolov, Jesenice. 

 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. 

 Modrá hvězda života – vodní záchranná stanice, potápěči Karlovy Vary. 

 Záchranná brigáda kynologů. 

 Česká školní inspekce, Karlovarský inspektorát. 

 Masarykova universita Brno. 

 Společnost krizové připravenosti zdravotnictví – Česká lékařská společnost Jana 
Evangelisty Purkyně. 

 Vojenská akademie Vyškov. 

 Město Karlovy Vary. 

 Město Cheb. 

 Město Sokolov. 

 D. S. A. a. s. 

 základní a střední školy Karlovarského regionu a další subjekty 
 
V rámci spolupráce s Německem jsou oficiálně uzavřeny Asociací tyto partnerské dohody: 
 

 Forderverein Bergwacht Johanngeorgenstadt e. V. 

 Forderverein Kinderbrandschutz e. V. 
 
Integrovaný projekt „Záchranný kruh“ je konstituován jako rozvojový nástroj logicky 
propojených a vzájemně podmíněných neinvestičních a investičních projektů, které 
dohromady vytváří významné synergické efekty. Tyto projekty však vyžadují kombinované 
financování z různých zdrojů, včetně fondů Evropské unie z jednotlivých operačních 
programů. Čerpání finančních prostředků z jednotlivých fondů je vázáno mimo jiné na 
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úspěšnou přeshraniční a národní spolupráci, poněvadž provázání aktivit do integrovaných 
projektových celků vychází z doporučení a praxe Ministerstva pro místní rozvoj  
a Evropské unie, zejména v souvislosti s přípravou a realizací programového období politiky 
soudržnosti pro léta 2007 – 2013. 
 
Integrovaný projekt „Záchranný kruh“ zasahuje do všech oblastí života společnosti  
a splňuje požadavky budování vyspělé občanské společnosti ve všech podstatných směrech 
(bezpečnost obyvatel, ochrana životního prostředí, posílení občanské společnosti, podpora 
zdravotnictví, ochrana lidských práv, podpora vzdělávání, spolupráce mezi regiony, 
zahraniční a přeshraniční spolupráce, pozitivní ovlivňování postojů obyvatelstva apod.). 
 
Svým dopadem projekt zasahuje primárně celý Karlovarský kraj, sekundárně pak 
i okolní regiony, včetně příhraniční zahraničních regionů. Užitek z projektu nemají pouze 
jednotlivé cílové skupiny, ale také obyvatelé a subjekty, které se jednotlivých aktivit projektu 
přímo neúčastní. Projekt podporuje účinný záchranný systém nejen v Karlovarském kraji, ale 
také v rámci celé ČR a sousedním Německu. 
 
Ilustrace:  Portál „Záchranný kruh“2 
 

 
 

                                                 
2
 Záchranný kruh <http://http://www.zachranny-kruh.cz/>. 
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Projekty uskutečněné v rámci Integrovaného projektu „Záchranný kruh“ 
 
V rámci Integrovaného projektu „Záchranný kruh“ byly realizovány například tyto projekty: 
 

 Internetový bezpečnostní portál http://www.zachrannykruh.cz. Tento portál vznikl 
na podporu systematického a jednotného plnění úkolů státu, krajů a obcí v oblasti 
ochrany obyvatelstva, na podporu pedagogů a žáků škol různých stupňů a různého 
zaměření v prioritních oblastech ochrany zdraví, životů, životního prostředí  
a majetku.  

 Interaktivní multimediální příručka první pomoci – svým obsahem a formou unikátní 
interaktivní animovaný kurz věnovaný poskytování první pomoci. Projekt je 
provozovaný, volně dostupný a využitelný na portálu http://www.zachrannykruh.cz. 
V roce 2011 byl projekt inovován dle potřeb pedagogů, odborníků a uživatelů 
– zanesena nová Evropská doporučení – Guidelines 2010. 

 Projekt „Chraň svůj svět, chraň svůj život“. Jedná se o soubor 11 interaktivních 
multimediálních výukových kurzů z oblasti běžných rizik a mimořádných událostí 
(běžná rizika, osobní bezpečí, požáry I, mimořádné události I, požáry II, mimořádné 
události II, záplavy a povodně, havárie, zemětřesení, sesuvy půdy a laviny, 
atmosférické poruchy, terorismus a jiné hrozby). Projekt získal záštitu Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy. Výstupy projektu jsou volně dostupné a využitelné 
na portálu http://www.zachranykruh.cz. 

 Projekt „Prověřovací a testovací systém“ – jedná se o komplexní testovací nástroj 
pro žáky a jejich pedagogy s obsahem více jak tisíc otázek z oblasti běžných rizik  
a mimořádných událostí. Projekt volně dostupný a využitelný na portálu 
http://www.zachrannykruh.cz. 

 Projekt „Rizika silniční a železniční dopravy“ – interaktivní multimediální příručka 
dopravní výchovy – animovaný kurz pro výuku dopravní výchovy provozovaný, volně 
dostupný a využitelný na portálu  http://www.zachrannykruh.cz   

 Projekt „Informační systém pro města a obce“ – projekt realizovaný ve spolupráci 
s městy a obcemi v rámci celé České republiky pro podporu informování, vzdělávání, 
prevenci a přípravu obyvatelstva na běžná rizika, mimořádné události a krizové 
situace. 

 Den záchranářů. Jedná se o každoročně realizovaný projekt ve spolupráci 
s přeshraničními partnery. 

 Projektový záměr – Multifunkční záchranářské centrum Medard – projekt 
připravovaný ve spolupráci se zahraničními partnery s podporou finančních 
prostředků Evropské unie. 

 Projekt „Centrum zdraví a bezpečí“ – schválený projekt na výstavbu centra zdraví  
a bezpečí v Karlových Varech – projekt podporovaný Magistrátním městem Karlovy 
Vary financovaný z prostředků Evropské unie. 

 

http://www.záchrannykruh.cz/
http://www.zachrannykruh.cz/
http://www.zachranykruh.cz/
http://www.zachrannykruh.cz/
http://www.zachrannykruh.cz/
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Výše uvedené projekty Asociace získaly významná ocenění na regionální a celostátní úrovni  
a ve své oblasti se řadí mezi nejúspěšnější projekty v rámci České republiky. Mezi 
nejvýznamnější ocenění patří: 
 

 ocenění projektu „Internetový bezpečnostní portál“ jako „Bezpečnostní projekt roku 
2007“; 

 ocenění projektu „Interaktivní příručka první pomoci“ jako „Počin roku 2008“; 

 ocenění projektu „Chraň svůj svět, chraň svůj život“ hlavní cenou „Grand Prix 
– Křišťálová tužka“ v kategorii výukových produktů a dále oceněn „ Zvláštní cenou 
poroty za závažnost tématu, originalitu řešení a společenský význam“. Projektu byla 
zároveň udělena záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky; 

 ocenění projektu „Rizika silniční a železniční dopravy“ Cenou rektora univerzity  
Jana Ámose Komenského jako „Projekt roku 2010“. 

 
Vývoj přeshraniční spolupráce v rámci Integrovaného projektu Záchranný kruh 
 
Přeshraniční spolupráce v rámci záchranářských subjektů a Asociace „Záchranný kruh“ se 
vyvíjela postupně a byla zaměřena především na spolupráci záchranářských subjektů na 
obou stranách hranice. Spolupráce se dále soustředila na posilování vztahů formou 
vzájemného předávání zkušeností, na zvyšování jazykové připravenosti a organizaci 
společných cvičení záchranných a krizových struktur obou států. Významným počinem pro 
spolupráci s oběma příhraničními regiony i s ostatními svobodnými státy Spolkové republiky 
Německo v rámci vývoje a postupné realizace Integrovaného projektu „Záchranný kruh“ bylo 
i uzavřené „Společné prohlášení o spolupráci“ mezi Karlovarským krajem a Vládním krajem 
Chemnitz (v rámci svobodného státu Sasko) a Vládním krajem Horní Franky (v rámci 
svobodného státu Bavorsko) v roce 2002. 
 
Přeshraniční spolupráce v rámci Integrovaného projektu „Záchranný kruh“ byla intenzivně 
rozvíjena již při realizaci prvního projektu Internetového bezpečnostního portálu. Zde sehrála 
významnou roli spolupráce Asociace Záchranný kruh s Forderverein Bergwacht 
Johanngeorggenstadt e. V. (dále jen „Horskou službou Saska“), která se stala 30. března 2008 
oficiálním partnerem Asociace Záchranný kruh na základě uzavřené Dohody o partnerství. 
Zástupci Horské služby Saska se aktivně ujali nejen spolupráce na vývoji a postupné realizaci 
Integrovaného projektu, ale i vývoje spolupráce s ostatními subjekty přeshraničních struktur 
svobodných států Saska a Bavorska a především zprostředkováním spolupráce a výměny 
zkušeností s ostatními svobodnými státy Německa, především svobodného státu Vestfálsko. 
Komunikace a spolupráce byla tak navázána s mnoha dotčenými subjekty, se kterými došlo  
a dochází k výměně informací, zkušeností, diskusím na téma bezpečnost a ochrana 
obyvatelstva, úrazovosti, mimořádných událostí a problematiku bezpečnosti v oblasti 
přeshraniční turistiky. Spolupráce byla navázána s „Klinikem Erlabrunn  GmbH“, účelovým 
sdružením záchranných služeb ve Zwickau, s Krajským úřadem Aue-Schwarzenberg, 
německým červeným křížem, krajským sdružením Aue-Schwarzenberg, se záchrannou 
službou Schwarzenberg, Městským úřadem  Johanngeorggenstadt a dalšími subjekty. 
Zástupci všech přeshraničních partnerů se pravidelně zúčastňují aksí realizovaných na území 
České republiky a Německé spolkové republiky. Jedná se zejména o účast na společných 
konferencích, dnech záchranářů a práci odborných skupin rozvíjejících formy a metody 
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společné spolupráce a přípravu společných akcí. V rámci přeshraniční spolupráce byly 
uskutečněny v rámci projektu „Záchranný kruh“ v oblastech zaměřených na informování, 
výměnu zkušeností, vzdělávání a preventivně výchovnou činnost v oblasti běžných rizik  
a mimořádných událostí tyto významné akce:  
 
Dubnové setkání v Breitenbrunnu (29. duben 2008), zorganizované poslancem Saského 
zemského parlamentu Alexandrem Krausem v rámci prvního oficiálního představení 
přeshraniční iniciativy: Integrovaného projektu „Záchranný kruh“. Představení projektu se 
zůčastnili za německou stranu p. Lorenz – krajský velitel hasičů, zástupci německého 
Červeného kříže, zástupce Ministerstva vnitra svobodného státu Sasko, p. Brendler – 
zástupce krajského úřadu Schwarzenberg, p. Vogel – zemský rada, p. Lenk. – hejtman 
Vogtlandu, p. Nolze – zástupce kraje Chemnitz, p. Fischer – starosta Breitenbrunnu, p. Hayn 
– přestavitel záchranného systému Schwarzenberg, p. Hiemer – zástupce THW a další 
zástupci z německé strany. Za českou stranu se zúčastnili zástupci Asociace Záchranný kruh, 
zástupci Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje a zástupcí Karlovarského kraje  
a krajského úřadu Karlovarského kraje1 

 
Ilustarce: Představení projektu „Záchranný kruh“ v zahraničí3 

 

 
 

Říjnové setkání (20. říjen 2010) se zástupci Saského ministerstva kultury a sportu, Saského 
ministerstva vnitra, Saského ministerstva dopravy a poslancem Saského zemského sněmu 
panem Alexandrem Krausem a dalšími významnými osobnostmi na německé straně. Za 
českou stranu se setkání zúčastnili: pan Rudolf Chlad – poslanec parlamentu České republiky, 
MUDr. Ivo Tukinski – ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, Ing. Jiřík 
Dolejší – zástupce Krajského úřadu Karlovarského kraje, Ing. Veronika Krajsová – prezidentka 
Asociace Záchranný kruh a zástupci Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. Toto 
setkání bylo dále podpořeno prezidentem Saského zemského sněmu Dr. Matthiasem 
Roslerem. Cílem setkání bylo představit vyvíjející se systém vzdělávání v oblastech ochrany 
zdraví, životů, životního prostředí a majetku na školách Karlovarského kraje a České 

                                                 
3
 Interní materiály poskytnuté ke zveřejnění asociací „Záchranný kruh“ . 
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republiky s využitím Integrovaného projektu „Záchranný kruh“. Přestavení projektu se 
setkalo s velkým zájmem a ohlasem na německé straně a byly nastíněny další formy  
a metody vzájemné spolupráce v této oblasti. Účastníci setkání obdrželi interaktivní výukové 
materiály na CD ROM a byla vedena diskuze o budoucích možnostech využití tohoto systému 
na německé straně a o možnostech případných překladů. 
 
Za nejvýznamnější akci v rámci přeshraniční spolupráce lze však považovat přípravu  
a realizaci „Centra zdraví a bezpečí“ v Karlových Varech, které je připravováno v rámci IPRM 
města Karlovy Vary. Podnětem k přípravě tohoto projektu je existence „Dětských vesniček 
bezpečí“ v USA a Kanadě. První těmto vesničkám podobné centrum bylo vybudováno 
v německém Iserlohnu a nese název „Floriansdorf“. Díky přeshraniční spolupráci byla 
zprostředkována aktivní pomoc a spolupráce s představiteli tohoto centra  
a vývoj projektu „Centra zdraví a bezpečí“ tak získal možnost vývoje na základě již 
konkrétních praktických poznatků a zkušeností. Zástupci Asociace Záchranný kruh několikrát 
centrum Iserlohnu navštívili a kromě cenných rad, metodických materiálů či 
fotodokumentace získali i nového kvalitního partnera na německé straně. Dohoda  
o partnerství s Forderverein Kinderbrandschutz e. V. byla slavnostně podepsána v Iserlohnu 
dne 1. prosince 2008 v rámci „Dne 112“ za účasti významných osobností města a zástupců 
tisku obou stran. Poslední konzultační návštěva centra Iserlohnu se uskutečnila na jaře roku 
2012 a zúčastnil se jí i primátor statutárního města Karlovy Vary pan Ing. Petr Kulhánek. 
 
  Projekt „Centra zdraví a bezpečí“ Karlovy Vary jako výsledek přeshraniční 

spolupráce v oblasti preventivně výchovné činnosti dětí a mládeže financovaný 
z prostředků Evropské unie 

 
 Příprava projektu „Centra zdraví a bezpečí“ 
 
Při přípravě projektu „Centra zdraví a bezpečí“ se tým Asociace Záchranný kruh setkával 
s celou řadou pohybností o efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti realizace projektu. 
Základní otázkou realizace byl úhel pohledu. Především ze strany politických reprezentací 
kraje a města Karlovy Vary se jednalo o posuzování ekonomické stránky na jedné straně  
a přínosu pro zlepšení kvality života na straně druhé. Argumentem Asociace bylo především 
to, že cílem rozvoje regionu nemůže být jenom růst produkce, dopravních staveb, rozvoj 
techniky, informačních technologií, technického vzdělávání apod. Region jako takový by se 
měl proporcionálně rozvíjet ve všech oblastech potřeb jeho obyvatelstva. Pro přijetí 
koncepce realizace projektu výrazně napomohla právě přeshraniční spolupráce s německou 
stranou, na základě které mohli realizátoři projektu poukázat na zkušenosti zahraničních 
partnerů a tak prezentovat význam zamýšleného projektu pro obyvatele Karlovarského 
regionu. Po složitých jednáních s garanty celého projektu byl z jejich strany záměr plně 
akceptován a všichni zainteresovaní se ztotožnili s faktem, že nový koncept „Centra zdraví  
a bezpečí“ splňuje kritéria národní i zahraniční spolupráce v oblasti vzdělávání a praktické 
přípravy obyvatelstva, zejména dětí a mládeže pro ochranu zdraví, životů, životního prostředí  
a majetku 
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Základní poslání projektu 
 
Základním posláním projektu je z hlediska Asociace prevence rizik prostřednictvím 
preventivních, výchovných a vzdělávacích aktivit (obrázek). Současné trendy faktorů vnějšího 
prostředí lidského života (biologické, geografické, kulturní, demografické, politické, 
ekologické, technologické, ekonomické, sociální a psychologické) směřují ke stále větší 
otevřenosti světa. Tento vývoj zcela zákonitě zvyšuje rizika pro běžný život. Jedná se jak  
o oblast stálých rizik a mimořádných událostí, spojených se současným převážně 
materialistickým životním stylem, tak o oblast rizik sociálních, která z životního způsobu 
přímo vyplývají. Vymezení základních skupin rizik je uvedeno v tabulce. Za stálá rizika jsou 
považovány úrazy, požáry a narušení psychiky lidí. Mimořádné události (rizika) zahrnují 
přírodní rizika, civilizační rizika a jejich zdravotní důsledky. Konečně sociální jevy (rizika) jsou 
členěny systémově na vstupní, průvodní a výsledná. Opět jsou spojena se zdravotními 
důsledky. 
 
Vyjádření poslání projektu4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4
 Interní materiály poskytnuté ke zveřejnění asociací „Záchranný kruh“. 
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Oblasti a specifikace rizik5 
 

 
Oblast rizika 

 
Specifikace rizika 

Stálá rizika 

Úrazy 
Domácí, pracovní, dopravní, volný čas (příroda, sezónní horské nebo  
u vody). 

Požáry Lesní, technické a dopravní. S požáry spojená toxická rizika. 

Zdravotní 
důsledky 

Stres, vyvolaná labilita a psychická onemocnění. Vyvolané zdravotní 
problémy. 

Mimořádné 
události 

Přírodní 
Atmosférické poruchy, povodně, sesuvy půdy a laviny, zemětřesení  
a sopečné výbuchy. 

Civilizační Havárie a nehody, únik nebezpečných látek. Nové viry a epidemie nemocí.  

Zdravotní 
důsledky 

Stres, vyvolaná labilita a psychická onemocnění. Vyvolané zdravotní 
problémy. 

Sociální 
jevy 

Vstupní Záškoláctví, diskriminace, šikana, obtěžování, domácí násilí, návykové látky.  

Průvodní 
Nesnášenlivost rasová, etnická, náboženská a  sociálně ekonomická. 
Extremismus. 

Výsledné 
Veřejné nepokoje, vandalismus, kriminalita, terorismus, ekonomický nátlak, 
války. 

Zdravotní 
důsledky 

Stres, vyvolaná labilita a psychická onemocnění. Vyvolané zdravotní 
problémy. 

 
Poslání projektu se dá shrnout do těchto základních bodů: 
 

 vybudování technické infrastruktury pro realizaci aktivit vedoucích k ochraně zdraví, 
životů, životního prostředí, majetku a podpoře udržitelného rozvoje; 

 vytvoření podmínek pro zvýšení kvality života, zkvalitnění součinnostních aktivit 
záchranářů a obyvatel, zejména dětí a mládeže. Zkvalitnění školních aktivit i aktivit 
volného času dětí a mládeže, jejich pedagogů a rodičů. Podpora aktivit nestátních 
neziskových organizací, jejich klientů a dalších cílových skupin; 

 vytvoření vzdělávacích programů pro realizaci aktivit vedoucích k prevenci a přípravě 
na běžná rizika, rizika mimořádných událostí a sociální rizika, spojená se současným 
způsobem života (životním stylem). 

 
 Díky projektu „Centra zdraví a bezpečí“ bude možné kvalitně zajistit: 
 

 praktické vzdělávání dětí a mládeže v mateřských, základních a středních školách, 
v plném souladu s rámcovým vzdělávacím programem v oblastech běžných rizik i rizik 
mimořádných událostí a poskytování pomoci; 

 další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech běžných rizik a rizik 
mimořádných událostí; 

 zájmové vzdělávání a činnost dětí a mládeže; 

 celoživotní vzdělávání a praktická příprava obyvatelstva v oblastech běžných rizik 
i rizik mimořádných událostí a poskytování pomoci; 

                                                 
5
 Interní materiály poskytnuté ke zveřejnění asociací „Záchranný kruh“. 
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 praktické vzdělávání a výcvik záchranářů; 

 další programy a činnosti (akce pro veřejnost, spolupráce s nevládními neziskovými 
organizacemi apod.). 

 
Programy centra a cílové skupiny 
 
Programová náplň centra bude strukturována podle jednotlivých typů programů. V rámci 
vlastní činnosti Asociace Záchranný kruh program zahrnuje preventivně výchovné (odborné) 
a výchovně vzdělávací programy (odborné). Cíle preventivně výchovného programu, 
průběžně vytvářené projektovou činností záchranářských složek Asociace, budou zaměřeny 
především na praktickou výuku. Výchovně vzdělávací programy (odborné) budou zaměřeny 
především na získávání maximálně objektivních informací pro jednotlivé skupiny škol 
(mateřské, základní, střední, žáci a pedagogové) a dalších organizací. Součástí portfolia 
programů je průběžné vzdělávání pedagogů a lektorů Asociace. 
 
Další projektovou aktivitou Centra zdraví a bezpečí bude zabezpečení programu 
„Diplomovaný záchranář“ prostřednictvím výukového programu partnera Asociace, Střední 
zdravotnické a vyšší odborné školy zdravotnické Karlovy Vary. Centrum zdraví a bezpečí bude 
rovněž sloužit jako centrum praktického vzdělávání pro veřejnoprávní školu TRIVIS Karlovy 
Vary.6 Optimální využití kapacity bude dále zajištěno prostřednictvím akcí, pořádaných 
Asociací, jejími partnery a spolupracujícími organizacemi (vzdělávání veřejného sektoru  
a obyvatel, odborné konference, vzdělávání záchranářů, soustředění organizací, akce 
nevládních neziskových organizací apod. Nedílnou součástí aktivit budou i akce v oblasti 
public relations (Dny záchranářů, společenské charitativní akce). 
 
Užitky projektu Centra zdraví a bezpečí 
 
V rámci projektu nelze hodnotit pouze investiční výdaje a provozní ekonomiku Centra zdraví 
a bezpečí, ale je potřeba sledovat souběžně veškeré užitky projektu. V rámci veřejných 
investic se nejedná jen o čisté vyjádření předpokládaných finančních toků (hrubé investiční 
výdaje, dotace, čisté investiční výdaje a provozní peněžní tok), ale souběžně jde o definování 
ostatních užitků projektu (primárně vznik nových pracovních míst, růst vzdělání  
a konkurenceschopnosti, dopady na úrazy a zdraví lidí, dopady na životní prostředí, dopady 
na sociální systém v oblasti bezpečnosti a patologických jevů). Užitky projektu Centra zdraví 
a bezpečí jsou charakteristické svým dlouhodobým působením a je nezbytné je sledovat 
v dlouhodobé časové řadě. Samotná struktura programů Asociace pokrývá všechny kategorie 
obyvatel s prioritou vzdělávání dětí a mládeže. Obecnými užitky, které lze dlouhodobě 
statisticky sledovat a měřit, jsou omezení dopadů běžných rizik, rizik mimořádných událostí  
a rizik sociálně patologických jevů na ekonomicko sociální systém. V prvé řadě se jedná  
o ztráty na životech a zdraví (úrazy, dlouhodobé nemoci, životní omezení), jejich příčiny  
a důsledky (náklady na léčení, náklady pracovních a životních omezení). Dále pak škody na 
životním prostředí a majetku, jejich příčiny a důsledky (přímé škody a náklady na obnovu). 
V neposlední řadě jde o uchráněné hodnoty (životy, majetek a veřejné výdaje). Dopady na 

                                                 
6
 Trivis Karlovy Vary. <http://www.trivis-kv.cz>. 
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běžný život lidí, jejich psychický stav, zdraví a vyvolané sociální jevy ani nelze přímo 
statisticky sledovat. 
 
Daná oblast musí být součástí speciálních centrálně podporovaných ekonomických  
a sociálních studií (výzkumů), v rámci aktualizace „Strategie udržitelného rozvoje České 
republiky“. Proto Asociace podala systémové návrhy pro oblast řízení běžných, mimořádných 
a sociálních rizik (statistické sledování, vyhodnocování, přijímání opatření). 
 
Logistika Centra zdraví a bezpečí 
 
Výstavba Centra zdraví a bezpečí je koncipována do rozvojové zóny města Karlovy Vary 
podél řeky Ohře. Areál svou podobou a rozvržením bude připomínat infrastrukturu 
klasického města. Kromě centrální budovy s administrativním zázemím a přednáškovým 
sálem budou součástí areálu cvičné objekty, nabízející zázemí pro praktickou přípravu 
v rámci prevence rizik (budova vjemů, mimořádných událostí, nemocnice, policie, hasičů, 
operační středisko, atd.). Veškeré objekty budou plné praktických trenažérů a interaktivních 
prvků umožňujících praktické vzdělávání. Součástí areálu bude rovněž dopravní hřiště 
s železničním přejezdem a tunelem, centrum pro výšková rizika, jezírko s umělým potokem, 
altán, sportovní hřiště, dětské hřiště, jedovatá zeleň atd. Díky této infrastruktuře bude 
možné účastníkům praktického vzdělávání nasimulovat jakoukoliv krizovou situaci, do které 
se mohou v průběhu svého života kdykoliv dostat.  
 
 Vizualizace projektu „Centra zdraví a bezpečí“7 
 

 

                                                 
7
 Interní materiály poskytnuté ke zveřejnění asociací „Záchranný kruh“. 



Ochrana & Bezpečnost – 2012/2013, ročník I., č. 4 (zima) Bc. Dagmar Klemáková, Asociace „Záchranný kruh“ a její role 
v kontextu přeshraniční spolupráce Karlovarského kraje v oblasti informování, vzdělávání, prevence a přípravy obyvatelstva 

na běžná rizika a mimořádné události (2012_D_10), ISSN 1805-5656 
 

 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

14 

 
Další směřování a cíle Asociace Záchranný kruh v rámci přeshraniční spolupráce 
 
Spolupráce v rámci informování, vzdělávání, prevence rizik a přípravy obyvatelstva  
k sebeochraně a vzájemné pomoci v oblasti běžných rizik a mimořádných událostí se 
zaměřením na jednotlivé cílové skupiny obyvatelstva, s využitím zkušeností a výstupů 
kvalitních projektů obou stran je jedním z velmi důležitých kroků v rámci přeshraniční 
spolupráce. Možnost využití kvalitních informačních a interaktivních vzdělávacích materiálů 
po jejich překladech a faktických úpravách dle národnostních specifik je možným krokem 
k podpoře všeobecných znalostí obyvatelstva i specifických znalostí na obou stranách i pro 
odbourávání jazykových bariér. Spolupráce v rámci praktické přípravy dětí, mládeže  
a pedagogů, či dobrovolných i profesionálních záchranářů, společné výcviky, vytvoření 
kvalitního zázemí a kvalitních technických i materiálních podmínek pro výcvik jsou další 
potřebné budoucí kroky. I přes nedostatek finančních prostředků a jazykové bariéry je 
potřeba si uvědomit, že ochrana zdraví, životů, životního prostředí a majetku je jednou 
z hlavních funkcí státu a priorit Evropské unie a je potřeba ji vnímat jako společnou věc, bez 
ohledu na hranice jednotlivých členských států. Pokračování ve vzájemném poskytování 
pomoci, vzájemné výměně zkušeností, odbourávání jazykových bariér zejména u dětí  
a mládeže prostřednictvím společných projektů v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví, to 
jsou další cíle a další směřování Asociace Záchranný kruh v rámci přeshraniční spolupráce.   
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Příloha: Dopis prezidenta Saského zemského sněmu Dr. Matthiase Rosslera. 
 

 


