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Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva na základních školách: Aktuální situace a trendy 
 

Anotace 
 
Tato studie se věnuje problematice vzdělávání dětí v oblasti ochrany obyvatelstva na 
základních školách, popisuje aktuální situaci a vývojové trendy. Je členěna do dvou částí. 
Teoretická část postihuje vývoj edukace na základních školách v oblasti ochrany obyvatelstva 
a brannou výchovu na území České republiky a též popisuje konkrétní aspekty současného 
zabezpečení vzdělávání v této oblasti. Praktická část předkládá a vzájemně komparuje 
výsledky empirického výzkumu realizovaného prostřednictvím dotazníkového šetření 
zkoumající úroveň znalostí témat ochrany člověka za mimořádných událostí mezi žáky  
5. a 9. tříd vybraných základních škol Jihočeského a Karlovarského kraje. 
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Summary 
 
Education Related to the Population Protection within the Basic Schools: Current Situation 
and Trends: This study is devoted to the issue of children’s education relating 
to the population protection within the basic schools. It describes the current situation and 
future trends. It is structured into two parts. The theoretical part deals with the evolution of 
education connected with the population protection and military training within the basic 
schools in the Czech Republic and it also describes specific aspects of the current education 
in this sphere. The practical part presents and compares the results of empirical research 
conducted through a questionnaire survey examining the level of knowledge of the human 
protection in emergency. The survey was carried out among pupils in 5th and 9th classes 
of schools in South Bohemian Region and Karlovy Vary Region. 
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Poděkování 
 
Ráda bych touto cestou poděkovala pplk. Mgr. Jaromíru Šimanovi z oddělení instruktáží  
a školení Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, plk. Mgr. 
Klementu Bláhovi z oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení Hasičského 
záchranného sboru Jihočeského kraje a kpt. Ing. Veronice Krajsové z oddělení ochrany 
a přípravy obyvatelstva Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, působící zároveň 
jako prezidentka Asociace Záchranný kruh za vstřícný přístup, věnovaný čas a poskytnutí 
praktických informací a podkladů ke zpracování této studie. V neposlední řadě patří velké 
poděkování i ředitelům a ředitelkám Základní školy a Mateřské školy Nerudova 9, České 
Budějovice; Základní školy Máj I, M. Chlajna 21, České Budějovice; Základní školy Nejdek, 
náměstí Karla IV., Nejdek; Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka, Rudolfov-
ská 143, České Budějovice a Základní školy Sokolov, Rokycanova 258, Sokolov za umožnění 
realizace dotazníkového šetření v 5. a 9. ročnících na půdě těchto základních škol. 
 
Seznam použitých zkratek 
 
ČČK  – Český červený kříž 
č. j.  – číslo jednací 
ČSN – Česká státní norma  
ČŠI  – Česká školní inspekce 
GŘ HZS ČR – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 
HZS kraje  – hasičský záchranný sbor kraje 
IZS –  integrovaný záchranný systém 
JEČTV – Jednotné evropské číslo tísňového volání 
Koncepce  – Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 
MD  – Ministerstvem dopravy České republiky 
MO  – Ministerstvem obrany České republiky 
MŠMT  – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 
MU – mimořádná událost  
MV – Ministerstvo vnitra České republiky 
NIDV – Národní institut pro další vzdělávání  
OČMU  – ochrana člověka za mimořádných událostí 
PČR – Policie České republiky 
PImO – prostředky improvizované ochrany 
PVČ  – preventivně výchovná činnost 
RVP ZV  – rámcový vzdělávací program základního vzdělávání 
ŠVP  – školní vzdělávací program 
ZDŠ  – základná devítiletá škola 
ZŠ  – základní škola 
ZŠČB – Základní škola a Mateřská škola Nerudova 9, České Budějovice  
ZŠM – Základní škola Máj I, M. Chlajna 21, České Budějovice  
ZŠN – Základní škola Nejdek, nám. Karla IV. 423  
ZŠR – Základní škola a Mateřská škola Tomáše Garrigue Masaryka, 

Rudolfovská 143, České Budějovice 
ZŠS – Základní škola Sokolov, Rokycanova 258, Sokolov 
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1. Úvod 
„Skutečná pohroma je, když nevíte co dělat.“ 

Motto Asociace Záchranný kruh 
 

Potřebu chránit vlastní životy a zdraví před rozmary přírody i nepřáteli a zajistit tak existenci 
celého rodu lze vypozorovat již v pravěku a dále se s ní můžeme setkat napříč jednotlivými 
epochami až do současnosti, kdy nám rovněž hrozí mimořádné události jak naturogenního, 
tak antropogenního charakteru.  
 
Každý z nás by měl být schopen s ohledem na svůj věk a fyzické síly si nejen umět poradit, ale 
i pomoci druhým při běžných událostech jako jsou dopravní nehody či úrazy  
a poranění v domácnosti (opaření, požití či poleptání chemickými látkami a přípravky), 
také při mimořádných událostech kdy se můžeme setkat kupříkladu s rozsáhlým požárem 
nebo únikem nebezpečných chemických látek do ovzduší a stejně tak i v krizových situacích. 
V našich podmínkách se jedná zejména o povodně, v jejichž souvislosti byl vyhlášen nouzový 
stav v letech 2002, 2006 a 2013 a případně i o atmosférické poruchy, konkrétně v roce 2007 
byl vyhlášen nouzový stav na části území České republiky v souvislosti s orkánem Kirill. 
 
Na základě těchto i světových zkušeností se téma ochrany obyvatelstva za mimořádných 
událostí opět dostává do popředí veřejného i odborného zájmu a od roku 2003 se povinně 
zařazuje do vzdělávacích programů základních škol. Neboť, kde jinde lze plošně zajistit 
předání tak zásadních informací a znalostí, poskytnout prostor k osvojení si dovedností 
potřebných pro překonání život a  zdraví ohrožujících situací než na základních školách  
a přiměřeně věku už i v mateřských školách. Avšak stejně důležité je podněcovat a apelovat 
na individuální odpovědnost za sebe sama včetně svého života a zdraví, neboť stále celá řada 
osob nepřiměřeně spoléhá na základní školství v oblasti přípravy na život v nejširším smyslu 
slova. Přičemž výchovy zaměřené na jakýkoli obsah by se mělo účastnit nejen školství, ale 
i rodina a společnost. 
 
Cílem této studie je uceleně charakterizovat současný přístup k výuce témat ochrany člověka 
za mimořádných událostí na základních školách z hlediska personálního, organizačního, 
finančního i materiálního, neboť předmětná úprava a informační podpora je značně 
roztříštěná a též nastínit trendy zabezpečení výuky v této oblasti do budoucna. A dále 
v praktické části prostřednictvím dotazníkového šetření zjistit úroveň znalostí, osobních 
zkušeností a postojů v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí mezi žáky 5. a 9. tříd 
vybraných základních škol v Jihočeském a Karlovarském kraji umístěných v inundačním 
území či v zóně havarijního plánovaní a mimo tato území a vzájemně komparovat výsledky 
dosažené v těchto základních školách. 
 
Při zpracovávání této studie byly stanoveny tři hypotézy. A sice, že od roku 2011 nedochází 
k tvorbě a vydávání nového metodického a výukového aparátu pro edukaci ochrany člověka 
za mimořádných událostí (OČMU) na základních školách; že výuce témat OČMU na 
základních školách se věnují více základní školy umístěné v záplavovém území, či v zóně 
havarijního plánovaní než základní školy umístěné mimo tato území; a že úroveň znalostí 
žáků vybraných základních škol v oblasti OČMU dosahuje alespoň 65 %. 
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Vzhledem ke skutečnosti, že sekundární literatury je málo, bylo použito k získání informací 
pro zpracování této studie také terénní sondy, denního tisku, internetových zdrojů  
a polostrukturovaných rozhovorů s odbornými pracovníky Hasičského záchranného sboru 
České republiky a pedagogickými pracovníky základních škol, na kterých bylo realizováno 
dotazníkové šetření. Mezi aplikované metody užité v teoretické a praktické části této studie 
patří zejména analýza informačních zdrojů, jejich vzájemná komparace, syntéza, indukce  
a dedukce a statistické metody zpracování dat. 
 
Citace použitých informačních zdrojů jsou uváděny v souladu s ČSN ISO 690, platnou od  
1. dubna 2011. 
 
Toto téma jsem zvolila, jelikož jsem přesvědčena o rostoucím významu a důležitosti znalostí  
i dovedností k efektivní sebeochraně a vzájemné pomoci při mimořádných událostech.  
A právě informovanost již od útlého věku může výrazným způsobem zamezit zbytečně 
vysokým ztrátám na životech, zdraví a majetkových hodnotách způsobených panikou  
a neznalostí toho, jak se správně zachovat za mimořádných událostí a toho, jak předcházet 
nebo čelit běžným bezpečnostním výzvám. 
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TEORETICKÁ ČÁST 
 

2. Ochrana člověka za mimořádných událostí 
 

Ze školského zákona1 vyplývá, že základní školní docházka značným dílem přispívá k rozvoji 
osobnosti člověka. Během ní si žáci mají mimo jiné osvojit podstatné znalosti, dovednosti, 
poznávací a sociální způsobilosti, návyky, morální principy a duchovní hodnoty pro osobní 
a občanský život, výkon povolání nebo pracovní činnosti a podnítit zájem o celoživotní 
vzdělávání sebe sama. Dále žáci mají poznat světové a evropské kulturní hodnoty a tradice, 
pochopit a osvojit si zásady a pravidla vycházející z evropské integrace jako základ pro soužití 
v národním a mezinárodním měřítku a v neposlední řadě mají získat a naučit se uplatňovat 
znalosti o bezpečnosti a ochraně zdraví. 
 
V rámci výuky témat Ochrana člověka za mimořádných událostí, dopravní výchova  
a první pomoc (dále jen „OČMU“) se mají žáci základních škol (dále jen „ZŠ“) seznámit 
v rozsahu přiměřeném k jejich věku se základními úkoly ochrany obyvatelstva, efektivním 
jednáním a vzájemnou pomocí při mimořádných událostech, nebezpečím vyplývajícím 
z prvotních i druhotných následků mimořádných událostí naturogenního i antropogenního 
charakteru a způsobem ochrany před nimi. V současné době se též akcentuje téma dopravní 
výchovy, první pomoci a tzv. běžných rizik. 

 
2.1 Vybrané základní pojmy  
 
Branná výchova (pojetí platné za první republiky) – edukace žáků národních škol k obraně 
vlasti, získávání vědomostí a dovedností důležitých pro zajištění vlastní bezpečnosti, 
zvyšování individuální psychické i fyzické zdatnosti a technické připravenosti a to nejen 
s cílem militarizace, ale především za účelem výchovy mládeže k demokracii.2  
 
Branná výchova (pojetí platné v době studené války) – obsahem branné výchovy mimo jiné 
žáků, učňů a studentů bylo na základě marxismu-leninismu soustavně utvářet, prohlubovat 
a upevňovat socialistické vlastenectví, proletářský internacionalismus a uvědomělý vztah 
občanů k obraně Československé socialistické republiky a k tomu potřebné odborné  
a technické vědomosti, dovednosti a návyky, fyzickou zdatnost a psychickou odolnost.3 
 
Běžná rizika – rizika běžného života, mezi něž se řadí například doprava, chemické látky 
v domácnosti, elektrický proud, sport a zájmová činnost.4 
 
Rámcové vzdělávací programy (dále jen „RVP“) – pro každý obor vzdělání v základním  
a středním vzdělávání a pro předškolní, základní umělecké a jazykové vzdělávání se vydávají 

                                            
1
 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
2
 CHLÍBKOVÁ, Daniela a Ferdinand MAZAL. Úvaha o vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva z pohledu nejen 

historického [online]. 2008, s. 31-32. 
3
 Viz § 3 zákona č. 73/1973 Sb., o branné výchově. 

4
 Metodický portál RVP.CZ: Články. Kolektiv autorů. Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik  

a mimořádných událostí v základních školách [online]. 2012. 
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rámcové vzdělávací programy, které jsou vydávány MŠMT. Stanoví zejména konkrétní cíle, 
formy, délku a povinný obsah a rozsah vzdělávání, podmínky průběhu a ukončování 
vzdělávání, je závazný pro tvorbu školních vzdělávacích programů, hodnocení výsledků 
vzdělávání žáků, tvorbu a posuzování učebnic a učebních textů a také je závazným základem 
pro stanovení výše přidělovaných finančních prostředků.5 
 
Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání (RVP ZV) – kurikulární dokument státní 
úrovně, který normativně stanoví obecný rámec základního vzdělávání.6 
 
Školní vzdělávací program (ŠVP) – školní vzdělávací program pro vzdělávání musí být 
v souladu s příslušným rámcovým vzdělávacím programem (podle § 3 odst. 2 školského 
zákona). Obsah vzdělávání může být ve školním vzdělávacím programu uspořádán do 
předmětů nebo jiných ucelených částí učiva (například modulů). Vzdělávání v jednotlivé 
škole a školském zařízení se uskutečňuje podle školních vzdělávacích programů. Školní 
vzdělávací program vydává ředitel školy nebo školského zařízení.7 

                                            
5
 Viz § 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon). 
6
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (účinný od 

1. 9. 2013) [online]. 2013. s. 145. 
7
 Viz § 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon). 
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3. Vývoj edukace na základních školách v oblasti ochrany obyvatelstva a branná výchova 
na území České republiky 
 
Určité znaky potřeby výuky či výchovy ochrany člověka lze vystopovat již v pravěku. 
Samozřejmě toto pojetí bylo zaměřené na znalosti, dovednosti a charakterové vlastnosti 
potřebné pro zápas s přírodou a ochranu rodu v bojích s konkurenčními kmeny s cílem 
zajistit existenci dané společnosti. 
 
V období antiky se poprvé setkáváme se specializovanými výchovnými zařízeními, kde 
probíhala výuka svobodných občanů týkající se přípravy k vedení dobyvačných válek  
a potlačování povstání otroků. 
 
Od středověku až do začátku 20. století se vzdělávání a výchova mládeže, respektive chlapců, 
orientovala na způsob a umění boje v závislosti na stupni vývoje vojenské techniky a později  
i na umění přežít v přírodě. Tato výchova se uskutečňovala pod různými názvy jako např. tzv. 
rytířská výchova8 na počátku tohoto období. V roce 1908 Baron Robert Baden-Powell založil 
první skautský spolek chlapců a o rok později se svou sestrou zorganizoval i skautskou 
organizaci děvčat. Skautské hnutí v Baden-Powellově pojetí se orientovalo na přežití 
v přírodě s brannými prvky, čímž byla vytvořena téměř polovojenská organizace. V Čechách 
rozvíjel skautské hnutí Antonín Benjamin Svojsík. 
 
V meziválečném období 1918-1939 probíhá v totalitních státech nejen militarizace tělesné 
výchovy a sportu dospělých i mládeže v jednotných organizacích, ale součástí pohybových 
činností se stává i ideologická výchova v duchu konkrétní státní ideologie.9 

 
3.1 Edukace v oblasti branné výchovy do roku 1945 
 
Do roku 1918 nelze ve snahách pedagogů vypozorovat úsilí o zavedení branné výchovy do 
výuky tak, jak ji dnes chápeme. Branná výchova byla zaměřena pouze na předvojenskou 
výchovu. Po první světové válce napříč celou společností, včetně oblasti školství, docházelo 
v rámci euforie k odklonu od všeho, co připomínalo válku. 
 
Změna nastala v roce 1920 přijetím branného zákona č. 193/1920 Sb.10 Tento zákon zatím 
brannou výchovu nevymezuje, ale ve svém ustanovení § 2 předvídá, že tělesná výchova 
mládeže před brannou povinností bude upravena zvláště. V roce 1934 byla zavedena výuka 
budoucích učitelů v oblasti branné výchovy na základě Výnosu ministerstva školství a národní 
osvěty ze dne 1. února 1934 číslo 141.026/33-II, O výchově k brannosti na středních školách 
a učitelských ústavech. Základem branné výchovy byly tělesná výchova, mravní hodnoty  
a nacionalismus.11 

                                            
8
 STRACHOVÁ, Milena a Ján GREXA. Dějiny sportu ve středověku (476–1500): Rytířská výchova [online]. Brno, 

2013.  
9
 STRACHOVÁ, Milena a Ján GREXA. Dějiny sportu v novějším období (1870 – 1945) [online]. Brno, 2013. 

10
 Zákon č. 193/1920 Sb., branný zákon republiky Československé. 

11
 CHLÍBKOVÁ, Daniela. Historická analýza edukace v ochraně obyvatelstva učitelů základních škol v České 

republice [online]. 2006, s. 12.  
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V roce 1937 byl přijat zákon č. 184/1937 Sb., o branné výchově. Tento zákon stanovuje účel 
branné výchovy, kterým je pěstování v obyvatelstvu Československé republiky podle jeho 
věku, vzdělání a povolání (zaměstnání) ony mravní vlastnosti, tělesnou zdatnost, znalosti  
a dovednosti, jichž je třeba k obraně státu.12 A dále ukládá povinnost k branné výchově, kdy 
jí podléhají českoslovenští státní občané (případně i cizinci dlející trvale na území 
Československé republiky) bez rozdílu pohlaví ode dne, kdy počíná jejich povinnost ke školní 
docházce, až do konce roku, v němž dosáhnou 30. roku věku.13 Branná výchova povinná pro 
žactvo a studující všech druhů veřejných škol je rozdělena do tří oblastí. První oblastí jsou 
prvky branné průpravy mravní a naukové, které mají prostupovat jednotlivé učebné 
předměty od 1. třídy a tam, kde je třeba, mohou být zavedeny i samostatné vyučovací 
předměty. Druhou oblastí je branná průprava tělesná, která se zavádí od 14. roku věku žáků, 
a která se včleňuje do tělocvičného vyučování. A konečně třetí oblastí je branný výcvik, 
jemuž podléhají pouze chlapci od 17. roku věku.14 V roce 1938 byly vydány předpisy 
k začlenění výuky branné výchovy na vysokých školách a byl zaveden předmět Nauka  
o obraně státu.15  
 
Po roce 1938 v důsledku okupace tehdejší Československé republiky a vzniku Protektorátu 
Čechy a Morava dochází ke zrušení většiny právních předpisů různé právní síly, tedy i těch 
právních předpisů, které vymezovaly brannou výchovu.  
 
V roce 1941 Reinhard Heydrich po svém nástupu do funkce říšského protektora oznámil 
záměr přizpůsobit tělesnou výchovu a sport záměrům Říše, což se realizovalo toho roku 
ustanovením tzv. Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě, avšak zřízeno bylo 
ministrem školství a lidové osvěty, Emanuelem Moravcem, až den po atentátu na Heydricha 
28. května 1942 a činnost Kuratoria byla zahájena až v březnu 1943.16 Jednalo se o státní 
mládežnickou organizaci totalitního typu s povinným členstvím pro mládež ve věku od 10 do 
18 let (tedy mládež s datem narození mezi léty 1924 až 1935).  
 
Činnost Kuratoria se obsahově věnovala mimoškolní výchově české mládeže v duchu 
nacionálního socialismu, podílela se na realizaci nacistické politiky sociální demagogie, 
mobilizaci společnosti v rámci totální války, germanizaci českomoravského prostoru a též 
propagandě. Ačkoli bylo členství pro mládež povinné, kvůli obtížné realizaci v podmínkách 
Protektorátu se Kuratoriu povedlo podchytit přibližně jen polovinu potenciálních členů.17 
 
Po válce v roce 1945 se branná výchova začíná obnovovat na školách všech stupňů 
v návaznosti na stav z konce předmnichovské republiky.18 

 

                                            
12

 Viz § 2 zákona č. 184/1937 Sb., o branné výchově. 
13

 Viz § 4 odst. 1 a 4 zákona č. 184/1937 Sb., o branné výchově. 
14

 Hlava II. zákona č. 184/1937 Sb., o branné výchově. 
15

 CHLÍBKOVÁ, Daniela. Historická analýza edukace v ochraně obyvatelstva učitelů základních škol v České 
republice [online]. 2006, s. 12. 
16

 Česká televize. ČÁSLAVSKÝ, Karel a Pavel VANTUCH. Hledání ztraceného času: Kuratorium [online]. 2008. 
17

 Projekt Památníku Terezín: Školákem v Protektorátu. In: Slovník pojmů a jmen: Kuratorium pro výchovu 
mládeže [online]. 2011. 
18

 BRABEC, Zdeněk. Příručka pro brannou výchovu. 1983, s. 14. 
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3.2 Edukace v oblasti branné výchovy v období 1946 – 1991  
 
Od začátku 50. let 20. století dochází k postupnému vytváření nových zákonných podmínek 
pro brannou výchovu na školách. Přijetím zákona č. 92/1951 Sb., o branné výchově dochází 
k formování branné výchovy na ideologii socialismu a zaměření na střeleckou přípravu, 
přípravu pro zdravotnickou službu a bojovou přípravu. Tento zákon byl změněn zákonem 
č. 87/1952 Sb., o reorganizaci branné výchovy, který zdůrazňoval potřebu začlenit brannou 
výchovu nejen do tělesné výchovy, ale do všech učebních předmětů a rovněž tak důležitost 
branných cvičení k procvičení látky uskutečňovaných dvakrát ročně. Toto progresivní 
začleňování branné výchovy do školních osnov bylo záhy v roce 1953 utnuto, když branná 
výchova přestala být povinnou pro všechny žáky a stala se zájmovou činností. 19 
 
Vzhledem k nekoordinovanému vývoji systému branné výchovy se od roku 1957 branná 
výchova opět vrací do osnov základních škol, avšak nesystémovým přístupem k výuce 
docházelo k protěžování určitých témat před tématy jinými např. dle osobních preferencí 
pedagogů. Nejen kvůli tomu, ale i z důvodu obecné roztříštěnosti a neucelenosti v přístupu 
k výuce branné výchovy dochází k přijetí usnesení předsednictva Ústředního výboru 
Komunistické strany Československa ze dne 19. března 1971 o jednotném systému branné 
výchovy obyvatelstva Československé socialistické republiky, jehož cílem byla plánovitá 
realizace přípravy občanů k obraně státu.20 Toto usnesení předpokládá výuku branné 
výchovy v rámci celého procesu výchovy a vzdělávání žáků a studentů škol I. a II. cyklu i škol 
vysokých. Opět diferencuje cíle, obsah i metody branné výchovy podle věku žáků základních 
devítiletých škol (ZDŠ), přičemž je jednotná pro chlapce i dívky.  
 
Mimo jiné by branná výchova měla směřovat na prvním stupni ZDŠ k tomu, aby se žáci 
dovedli chránit před účinky případného nepřátelského napadení, zvláště zbraní hromadného 
ničení. Stanovených cílů se mělo dosahovat obsahovým zaměřením všech vyučovacích 
předmětů, brannými cvičeními a zájmovou činností žáků.  
 
Na druhém stupni ZDŠ opět mimo jiné měla branná výchova vést mládež k přípravě na 
obranu vlasti a rozšiřovat vědomosti a dovednosti žáků pro jejich sebeochranu i pomoc 
druhým, zejména při použití zbraní hromadného ničení. Pro dosažení těchto cílů se od 6. do 
9. třídy ZDŠ zavádí povinný vyučovací předmět branná výchova s roční hodinovou dotací 
minimálně 16 vyučovacích hodin.21 
 
Zákonem č. 73/1973 Sb., o branné výchově se branná výchova stala součástí výchovy  
a vzdělávání žáků, která se uskutečňovala v povinném branném vyučování, v ostatních 
vyučovacích předmětech, v branných kurzech, při branných cvičeních a při zájmové branné 
činnosti. Tento zákon stanovil cíle, obsah a rozsah branné výchovy, způsob jejího řízení, 
práva a povinnosti orgánů, organizací a účastníků branné výchovy. Hlavním cílem branné 
výchovy bylo dosáhnout, aby každý občan cítil odpovědnost za osud své vlasti a byl vždy 
připraven postavit se na její obranu. Za tímto účelem, jak stanovuje část třetí tohoto zákona, 

                                            
19

 CHLÍBKOVÁ, Daniela a Ferdinand MAZAL. Úvaha o vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva z pohledu nejen 
historického [online]. 2008, s. 33. 
20

 BRABEC, Zdeněk. Příručka pro brannou výchovu. 1983, s. 15-17. 
21

 Tamtéž, s. 231-237. 
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branná výchova žáků, učňů a studentů ve školách utvářela jejich branné vlastnosti, 
vědomosti, dovednosti a návyky, především uvědomělý vztah k obraně.22 Jak vyplývá 
z důvodové zprávy k vládnímu návrhu tohoto zákona23, součástí branné výchovy byla též 
výchova k socialistickému vlastenectví a proletářskému internacionalismu a dovednosti 
zdravotnické první pomoci, orientační a topografické, střelecké a branně technické. 
 
Od osmdesátých let do konce tohoto období, tedy do roku 1991, se branná výchova 
vyučovala v rámci jednotlivých předmětů izolovaně a k integraci poznatků docházelo při 
branných kurzech s dotací 12 vyučovacích hodin ročně a branných cvičeních realizovaných 
dvakrát ročně. Výuka byla stále zaměřena na poskytování informací o získávání dovedností 
v oblasti sebeochrany a vzájemné pomoci před účinky zbraní hromadného ničení.24 
 
V roce 1991 dochází přijetím zákona č. 217/1991 Sb., o zrušení zákona o branné výchově ke 
zrušení zákona o branné výchově25, čímž byla ve školním roce 1991/1992 ukončena výuka 
branné výchovy na školách všech stupňů, tedy bylo zrušeno i studium učitelského oboru 
branná výchova na vysokých pedagogických školách. Výuka předmětné problematiky nebyla 
ničím nahrazena (přičemž tento stav trval až do roku 1999).26 Toto opatření se v současné 
době již plně projevuje, jelikož se potýkáme s nedostatkem kvalifikovaných pedagogů pro 
výuku témat v oblasti OČMU na základních školách.  

 
3.3 Edukace v oblasti ochrany obyvatelstva v období 1991 – 2003  
 
Po roce 1989 dochází vlivem celospolečenských změn k odsuzování a odporu ke všem 
systémovým nastavením socialistického zřízení státu. Přičemž branná výchova byla pojímána 
nejen kvůli své ideologické složce za zcela redundantní v podmínkách nově vniklého 
demokratického státu. V této době se totiž také mění náhled na bezpečnostní světovou 
situaci. Vlivem zániku bipolárního rozložení světa a pádem železné opony, kdy hrozba 
světové války ustoupila, dochází k bagatelizaci militarismu. Ale zároveň s tím došlo 
i k podceňování a opomíjení připravenosti obyvatel na zvládání mimořádných události nejen 
vojenského, ale i nevojenského charakteru. 
 
Rovněž se mění náhled a pojetí civilní ochrany, resp. ochrany obyvatelstva, kdy za ni dnes již 
nemá výlučnou odpovědnost pouze stát, ale spoluodpovědnost za svoji bezpečnost  
a ochranu nese každá fyzická osoba27. S touto změnou tudíž vzrostly nároky na připravenost 

                                            
22

 CHLÍBKOVÁ, Daniela a Ferdinand MAZAL. Úvaha o vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva z pohledu nejen 
historického [online]. 2008, s. 34. 
23

 Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky. Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna: 
Vládní návrh zákona o branné výchově [online]. 
24

 CHLÍBKOVÁ, Daniela a Ferdinand MAZAL. Úvaha o vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva z pohledu nejen 
historického [online]. 2008, s. 34-36. 
25

 Zákon č. 73/1973 Sb., o branné výchově. 
26

 CHLÍBKOVÁ, Daniela. Historická analýza edukace v ochraně obyvatelstva učitelů základních škol v České 
republice [online]. 2006, s. 15. 
27

 Např. viz § 3 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, který stanovuje, že 
mimo jiné fyzické osoby jsou povinny podílet se na zajišťování bezpečnosti České republiky v rozsahu 
stanoveném zákony; nebo § 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 
některých zákonů, který stanovuje mimo jiné práva a povinnosti fyzických osob při přípravě na mimořádné 
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jednotlivce zvládat mimořádné události, přičemž racionální a optimální se jevila varianta, kdy 
se takováto příprava bude realizovat již na základních školách. 
 
Prvním krokem k opětovnému zavedení výuky v oblasti ochrany člověka především při 
mimořádných událostech a nevojenských krizových situacích (na rozdíl od pojetí branné 
výchovy) byla v roce 1995 příprava experimentu Hlavního úřadu civilní ochrany České 
republiky ve spolupráci s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Tento experiment měl 
na vybraných základních a středních školách ověřit, zda je možné vyučovat témata OČMU 
v rámci stávajících osnov vybraných předmětů, aniž by bylo nutné zavádět za tímto účelem 
samostatný předmět.28 
 
Na základě tohoto experimentu, který probíhal ve školním roce 1996/1997 Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) vydalo Pokyn MŠMT k začlenění tématiky 
ochrany člověka za mimořádných situací do vzdělávacích programů (č. j. 34776/98-22 ze dne 
4. května 1999). Metodickou podporu zajistilo Ministerstvo vnitra – generální ředitelství 
Hasičského záchranného sboru České republiky (MV-GŘ HZS ČR) vydáním metodické příručky 
s podrobnějšími informacemi a doporučeními k realizaci předmětné oblasti. V kompetenci 
ředitele školy bylo rozhodnutí o rozvržení témat do výuky dílčích předmětů v rámci 
jednotlivých ročníků základní školy stejně jako rozhodnutí o organizaci a formě praktického 
cvičení. 29 

   
3.4 Edukace v oblasti OČMU po roce 2003 
 
Po proběhnuvších ničivých povodních v roce 2002 a po událostech 11. září 2001 ve 
Spojených státech amerických došlo k zásadnímu uvědomění si důsledků nevědomosti 
a neznalosti obyvatel v oblastech ochrany vlastního života a zdraví, a tudíž i nutnosti 
připravovat obyvatelstvo na zvládání mimořádných událostí i běžných rizik. Proto, na základě 
usnesení vlády České republiky ze dne 8. ledna 2003 č. 11, k přehledu vybraných problémů 
k prioritnímu řešení, které byly identifikovány v průběhu řešení krizové situace vzniklé 
v důsledku rozsáhlých povodní v srpnu 2002, došlo v součinnosti s Ministerstvem vnitra 
k novelizaci stávajícího Pokynu vydáním nového Pokynu MŠMT k začlenění tematiky ochrany 
člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů (č. j. 12 050/03-22 ze dne 
4. března 2003) a Dodatku k učebním dokumentům pro základní školy, střední školy, 
speciální školy a vyšší odborné školy (č. j. 13 586/03-22 ze dne 4. března 2003).30 Tím byl 
nově stanoven (přes doporučující charakter pokynu, jakožto metodického dokumentu) 
obsah a rozsah výuky v oblasti OČMU na základních školách. Blíže viz kapitola 
4.2 Organizační zabezpečení vzdělávání. 
 

                                                                                                                                        
události a při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení některého 
z krizových stavů. 
28

 Hasičský záchranný sbor České republiky: Preventivně výchovná činnost. Historie a současnost: Výuka 
problematiky ochrany člověka za mimořádných událostí na školách – od historie k současnému stavu [online]. 
Praha, 2013. 
29

 Tamtéž. 
30

 Tamtéž. 
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Změnu v principech politiky vzdělávání žáků na školách přineslo přijetí nového školského 
zákona31. Tímto zákonem došlo k postupnému nahrazení klasických učebních osnov tzv. 
rámcovými vzdělávacími programy32, na jejichž základě začala probíhat výuka v 1. a 6. roč-
nících základních škol od 1. září 2007. To znamená, že výuka ve všech ročnících základních 
škol pouze podle RVP je realizována od 1. září 2011. 
 
Dne 29. ledna 2013 vydalo MŠMT Opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy, 
kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, upravený Rámcový 
vzdělávací program pro základní vzdělávání (č. j. MŠMT-2647/2013-210), který nabyl 
účinnosti 1. září 2013. Do RVP ZV bylo začleněno rozšíření výuky dalšího cizího jazyka  
a finanční gramotnost, ale také byla blíže specifikována a rozpracována témata dopravní 
výchovy a témata OČMU. 
 
Tématika OČMU je tedy součástí RVP v sedmi z devíti vzdělávacích oblastí (Jazyk a jazyková 
komunikace – cizí jazyk; Informační a komunikační technologie; Člověk a jeho svět; Člověk  
a společnost – výchova k občanství; Člověk a příroda – fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis; 
Člověk a svět práce; Člověk a zdraví – výchova ke zdraví, tělesná výchova). Taktéž je tato 
problematika obsažena v tzv. klíčových kompetencích, především je konkretizována 
v kompetencích občanských, které stanovují, že žák na konci základního vzdělávání je 
schopen zodpovědně se rozhodovat podle dané situace, poskytuje dle svých možností 
účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život 
a zdraví člověka.33  
 
Z výše uvedeného přehledu je patrné, že problematika OČMU je velmi široká a vzhledem 
k rozsahu začlenění podstatná, ale zároveň implementace do jednotlivých předmětů je dosti 
nepřehledná, nejasná a ani časové vymezení jednotlivých problematik OČMU není nijak 
stanoveno.34  

 
3.5 Komparace vzdělávacího systému branné výchovy a OČMU 
 
Pojetí branné výchovy si kladlo za cíl zvyšovat u žáků fyzickou zdatnost a psychickou odolnost 
pro případ válečného konfliktu, především za použití zbraní hromadného ničení. Akcentovaly 
se mezipředmětové vztahy ve vztahu k výuce branné výchovy tak, aby se u žáků vytvářela 
schopnost zachovat si rozvahu v krizových situacích, schopnost rychle se v takové situaci 
zorientovat a umět se správně rozhodnout. Současně měly získané znalosti a dovednosti 
sloužit k připravenosti občanů na likvidaci následků havárií a živelních pohrom.35 

                                            
31

 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
32

 Rámcové vzdělávací programy stanovují obecné cíle vzdělávání, specifikují klíčové kompetence důležité pro 
rozvoj osobnosti žáků, vymezují věcné oblasti vzdělávání a jejich obsahy, charakterizují očekávané výsledky 
vzdělávání a stanovují rámce a pravidla pro tvorbu školních vzdělávacích programů, včetně učebních plánů. 
33

 Blíže viz Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 
(platný od 1. září 2013) [online]. 2013, s. 15-92. 
34

 TILCEROVÁ, Eleonóra. Ochrana člověka za mimořádných událostí – nové trendy ve výuce. In: Krizový 
management 2010. Vítkovice v Krkonoších: Univerzita Pardubice [online]. 2010, s. 69. 
35

 MILER, Milan a Ladislav SVRČINA. Civilní obrana Československé socialistické republiky. 1985, s. 52. 
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Teoretická část výuky branné výchovy se věnovala ideologicky zaměřené teorii o obraně 
socialistického státu a utváření uvědomělého vztahu a odhodlanosti k obraně své země. 
Praktická část výuky branné výchovy byla zaměřena na všeobecné technické dovednosti 
orientované na snadnější přizpůsobení se primitivnějším podmínkám, které lze očekávat 
v době krizové situace (přežití a orientace v přírodě, jízda na kole či lyžích, technika hašení 
požárů běžnými prostředky). A též se rozvíjeli znalosti a dovednosti potřebné pro válečný 
stav (znalost varovných signálů civilní obrany, užití prostředků individuální ochrany, střelecké 
dovednosti, základy topografie či poskytování první pomoci).36  
 
Ve srovnání s brannou výchovou je cílem výuky OČMU zejména zabezpečit připravenost 
žáků, potažmo obyvatel, na ochranu vlastních životů a zdraví před následky běžných rizik, 
živelních pohrom, úniku nebezpečných látek a poskytování první pomoci. V současnosti se do 
problematiky OČMU zařazuje i dopravní výchova. Současně mají tyto znalosti a dovednosti 
být využívány i za krizových situací. 
 
Teoretická část výuky OČMU se zaměřuje především na rozpoznání varovného signálu 
Všeobecná výstraha a následnou činnost po zaznění tohoto signálu, dále na používání 
telefonních linek tísňového volání, zásady evakuace (včetně přípravy evakuačního zavazadla 
a zásady opuštění bytu), na seznámení se s činností integrovaného záchranného systému  
a samozřejmě na techniky při poskytování první pomoci.  
 
Praktická část výuky OČMU na základních školách, tzv. praktická cvičení, je zaměřena na 
ověření znalostí a dovedností získaných při teoretické výuce témat OČMU. Cvičení probíhají 
jednak v rámci celé školy, jednak po ročnících nebo třídách. O časovém rozsahu a náplni 
cvičení rozhoduje ředitel školy, přičemž se zvláště při přípravě celoškolního cvičení 
doporučuje vyžádání pomoci či spolupráce s pracovníkem hasičského záchranného sboru 
kraje (HZS kraje) nebo Policie České republiky, Českého červeného kříže, Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska či Svazu záchranných brigád kynologů České republiky.37 

                                            
36

 CHLÍBKOVÁ, Daniela. Historická analýza edukace v ochraně obyvatelstva učitelů základních škol v České 
republice [online]. 2006, s. 13-14. 
37

 MARTÍNEK, Bohumír et al. Ochrana člověka za mimořádných událostí: příručka pro učitele základních  
a středních škol. 2003, s. 115. 
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4. Současná úroveň zabezpečení vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva na základních 
školách 
 
Jak vyplývá z vývoje výuky OČMU na základních školách popsaného v předchozí kapitole,  
v roce 1991 došlo k úplnému vypuštění této problematiky z učebních osnov nejen žáků 
základních škol, ale i studentů vysokých škol pedagogických, tedy ve většině případů 
budoucích pedagogických pracovníků. Během 90. let 20. století sice došlo k uvědomění si 
potřeby znovuzavedení témat OČMU do výuky na základních a středních školách, k čemuž 
došlo v roce 1999 přijetím Pokynu MŠMT k začlenění tématiky ochrany člověka 
za mimořádných situací do vzdělávacích programů, ale pro optimální realizaci a komplexní 
zabezpečení bylo nezbytné postupně přijmout a provést určité změny. 
 
K významným změnám, které determinují současný přístup k zabečení výuky OČMU na 
základních školách patří především přijetí právních předpisů různé právní síly (školský zákon, 
Pokyn MŠMT, opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, koncepce ochrany 
obyvatelstva atp.), převod civilní ochrany z působnosti Ministerstva obrany do působnosti 
Ministerstva vnitra dnem 1. ledna 2001 a to pod názvem „ochrana obyvatelstva“ (přičemž 
úkoly Ministerstva vnitra uvedené v § 7 odst. 2 až 4 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů plní Generální ředitelství Hasičského 
záchranného sboru České republiky), vstup České republiky do Evropské unie 1. května 2004 
(významné mimo jiné z hlediska financování různých programů a projektů na podporu 
vzdělávání dětí na základních školách) a v neposlední řadě vznik Národního institutu pro další 
vzdělávání (NIDV)38 v roce 2004 jako příspěvkové organizace Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy spojením čtrnácti krajských pedagogických center (instituce zpočátku působila 
pod názvem Pedagogické centrum Praha, později bylo rozhodnuto o jejím přejmenování 
a pod novým názvem funguje od 1. dubna 2005).  
 
V následujících podkapitolách se postupně budeme věnovat současnému zabezpečení výuky 
OČMU na základních školách z hlediska legálního vymezení předmětné oblasti, dále  
z pohledu organizačního, personálního, logistického a finančního a na konec i metodického 
zabezpečení včetně představení další pomoci školám při výuce OČMU a to především ze 
strany hasičských záchranných sborů krajů, ale i jiných subjektů. 

 

                                            
38

 Národní institut pro další vzdělávání. Informace o nás [online]. 2006.  
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4.1 Základní právní předpisy pro oblast výuky OČMU 
 
Problematika oblastí vztahujících se k tématům a výuce OČMU je důsledně upravena pomocí 
jednotlivých různorodých právních předpisů. Značné množství právních předpisů, jak bude 
uvedeno níže, může být pro pedagogy nepřehledné a těžce uchopitelné, proto zde uvádíme 
přehled vybraných základních právních předpisů upravující předmětnou problematiku:39 
 

 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

 Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona 
č. 300/2000 Sb. 

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

 Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový 
zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona  
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů 
v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon 
o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. 

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

 Usnesení vlády České republiky ze dne 5. října 2011 č. 734, k začlenění tématik Ochrana 
člověka za mimořádných událostí, péče o zdraví a dopravní výchova do studijních 
programů pedagogických fakult. 

 Vyhláška MŠMT č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona  
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 
vyhlášky č. 237/2003 Sb.  

 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení in-
tegrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky Ministerstva vnitra č. 429/2003 Sb. 

 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 
obyvatelstva. 

                                            
39

 Metodický portál RVP.CZ: Články. Kolektiv autorů. Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik  
a mimořádných událostí v základních školách [online]. 2012. 
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 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020  
– usnesení vlády České republiky ze dne 25. února 2008 č. 165. 

 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 – usnesení vlády 
České republiky ze dne 23. října 2013 č. 805. 

 Bezpečnostní strategie České republiky – usnesení vlády České republiky ze dne 8. září 
2011 č. 665. 

 Strategie České republiky pro boj proti terorismu od r. 2013 – usnesení vlády České 
republiky ze dne 20. března 2013 č. 200. 

 Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky – usnesení vlády České republiky 
ze dne 11. ledna 2010 č. 37. 

 Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007 až 2017 – usnesení vlády České 
republiky ze dne 22. srpna 2007 č. 926. 

 Program Zdraví 21 – Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva 
České republiky – Zdraví pro všechny v 21. století – vydaný Ministerstvem zdravotnictví 
České republiky pod č. j.: HEM – 300 – 16.10.02/28915, projednán vládou České republiky 
dne 30. října 2002 – usnesení vlády č. 1046 (průběžně aktualizován Výborem Zdraví 21). 

 Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací 
program pro základní vzdělávání – vydané MŠMT dne 29. ledna 2013 pod č. j. MŠMT-
2647/2013-210 

 Příloha č. 1 Opatření ministra, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní 
vzdělávání – vydané MŠMT dne 29. ledna 2013 pod č. j. MŠMT-2647/2013-210. 

 Příloha č. 2 Opatření ministra, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní 
vzdělávání – vydané MŠMT dne 29. ledna 2013 pod č. j. MŠMT-2647/2013-210. 

 
4.1.1 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 
 
Aktuálně platná, Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 
(dále jen „Koncepce“) byla projednána a schválena vládou České republiky usnesením č. 805 
ze dne 23. října 2013. Cílem Koncepce je vyhodnotit aktuální národní a mezinárodní trendy 
v šesti významných oblastech ochrany obyvatelstva, navrhnout nezbytné kroky a stanovit 
prioritní úkoly k úpravě stávajícího systému ochrany obyvatelstva.40 
 
Oblast „Výchova a vzdělávání“ definuje potřebu začlenění problematiky ochrany 
obyvatelstva do systematického vzdělávání v rámci povinné školní výuky a předvídá 
nadstavbové využití projektů vybraných institucí, zejména složek integrovaného 
záchranného systému (IZS) a nestátních neziskových organizací. Přičemž aby nedocházelo 
k duplicitám, jsou od roku 2011 vyvíjeny snahy o systematizaci výchovy  
a vzdělávání a další zlepšení je spojováno s optimalizací systému přípravy odborníků  
a ujednocením výuky na vysokých školách.41 
 
„Dlouhodobým cílem, v souladu se závěry uvedenými v oblasti „výchova a vzdělávání“, je 
analyzování potřeby vytvoření povinných předmětů na základních a středních školách nebo 

                                            
40

 MIKLÓS, Daniel. Koncepce ochrany obyvatelstva. Časopis 112 [online]. 2013, XII, 12/2013. 
41

 Blíže viz Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Koncepce 
ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 [online]. 2013, s. 11. 
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jiného obdobného způsobu pravidelné výuky a systematické působení na lektory a odborníky 
tak, aby byla zajištěna dostatečná penetrace a pochopení předávaných informací.“42 
 
V rámci koncepce rozvoje stanovuje potřebu problematiku výchovy a vzdělávání 
obyvatelstva zapracovat do právních předpisů včetně konkretizace a ujednocení pojmosloví, 
specifikovat úkoly a odpovědnosti a jasně stanovit práva a povinnosti všech 
zainteresovaných subjektů. Dále je třeba zlepšit koordinaci při zadávání projektů a grantů 
v případě vícezdrojového financování a zavést soustavné monitorování financování  
a stanovit směr dalšího rozvoje kupříkladu zavedením rozpočtové položky v rámci resortu.  
A v neposlední řadě definuje potřebu propojení praktické realizace výchovy a vzdělávání 
v oblasti ochrany obyvatelstva s přípravou občanů k obraně státu a dalšími, předmětně 
obdobnými obory, jakými jsou například doprava a zdravotnictví.43 
 
Mezi prioritní úkoly vymezené Koncepcí spadající do problematiky výchovy a vzdělávání 
v oblasti ochrany obyvatelstva na základních školách lze zařadit zejména dva úkoly z dvaceti 
čtyř. Konkrétně se jedná o úkol č. 7 a úkol č. 19. 
 
Úkol č. 7: Sjednotit a koordinovat projekty v oblasti preventivně výchovné činnosti z centrální 
úrovně a zamezit tak nekoordinovanému vynakládání finančních prostředků z veřejných 
rozpočtů. Vytvořit systém jejich vyhodnocování a realizace, včetně promítnutí závěrů do 
další realizace preventivně výchovné činnosti (v gesci Ministerstva vnitra s termínem 
realizace do roku 2016). 
 
Úkol č. 19: Cestou meziresortní pracovní skupiny analyzovat stávající systém výchovy  
a vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva (vzdělávání obyvatelstva, odborníků, učitelů, 
lektorů atp.), navrhnout systémové změny a opatření k odstranění stávajících nedostatků a 
tento systém legislativně zakotvit (v gesci Ministerstva vnitra a MŠMT s termínem realizace 
do roku 2020).44 

 
4.1.2 Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání platný od 1. září 2013 
 
Dne 29. ledna 2013 MŠMT vydalo Opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy, 
kterým se mění RVP ZV upravený RVP ZV (č. j. MSMT-2647/2013-210), který nabyl účinnosti 
1. září 2013.  
 
Na podzim roku 2011 byla zahájena mezirezortní jednání MŠMT s Ministerstvem financí, 
Ministerstvem vnitra, Ministerstvem obrany (MO), Ministerstvem dopravy (MD)  
a Ministerstvem zdravotnictví s cílem upravit tehdejší RVP ZV tak, aby reflektoval aktuální 
globální situaci, platné právní předpisy i recentní vědecké výzkumy. Účelem úprav nebylo 
zařadit zcela nová témata, ale akcentovat důležitost určitých stávajících témat v dnešní době. 

                                            
42

 Tamtéž, s. 42. 
43

 Tamtéž, s. 43-44. 
44

 Blíže viz Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Koncepce 
ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 [online]. 2013, s. 51-54. 
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Upravený RVP ZV tedy zahrnuje mimo jiné širší specifikaci a rozpracování témat dopravní 
výchovy, OČMU a obrany vlasti.45 
 
Úpravy RVP ZV v oblasti témat dopravní výchovy (v gesci Ministerstva dopravy) reagují 
na nárůst smrtelných a dalších úrazů dětí a žáků v silniční a železniční dopravě a dále 
vycházejí z konkrétních, platných vládních a resortních dokumentů46. 
 
Úpravy RVP ZV v oblasti témat OČMU (v gesci Ministerstva vnitra) odráží skutečnost, že byla 
zrušena civilní obrana bez náhrady, čímž došlo k úplné absenci znalostní báze obyvatelstva  
o žádoucím chování při mimořádných událostech. A dále vycházejí z konkrétních, platných 
vládních a resortních dokumentů47. 
 
Zahrnutí oblasti témat obrany vlasti (v gesci Ministerstva obrany) do RVP ZV reflektuje 
absenci tohoto tématu v předchozím RVP ZV, zrušení povinné vojenské přípravy a z toho 
plynoucí všeobecnou neinformovanost občanů o jejich povinnostech při obraně vlasti. A dále 
vychází ze zákona48. 

 
4.2 Organizační zabezpečení vzdělávání v oblasti OČMU 
 
Na základě Pokynu MŠMT k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do 
vzdělávacích programů ze dne 4. března 2003, jak již bylo nastíněno v kapitole 3.4 Edukace 
v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí po roce 2003, se do učebních dokumentů 
pro základní školy obligatorně zařazuje tematika Ochrany člověka za mimořádných událostí 
v rozsahu nejméně 6 vyučovacích hodin ročně v každém ročníku. Tématika se zařazuje podle 
rozhodnutí ředitele samostatně nebo v rámci příslušných předmětů. 
 
Obsah výuky OČMU je zaměřen na znalosti a dovednosti v oblasti ochrany člověka před 
následky živelních pohrom (povodně, zemětřesení, velké sesuvy půdy, sopečný výbuch, 
atmosférické poruchy, požár, lavinové nebezpečí), před následky úniku nebezpečných látek 
do životního prostředí (se zaměřením na improvizovanou ochranu osob před účinky 
radioaktivních, chemických a biologických látek) a před následky použití nebo anonymní 
hrozbě použití výbušniny nebo nebezpečné látky. 
 

                                            
45

 Blíže viz Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Informace o úpravách Rámcového vzdělávacího 
programu pro základní vzdělávání [online]. 2013, s. 1 a 3-4. 
TILCEROVÁ, Eleonóra. Vzdělávací semináře pro učitele. Časopis 112 [online]. 2013, XII, 9/2013. 
46

 Tzn. Dopravní politika České republiky pro léta 2005 – 2013 (schválena usnesením vlády č. 882 dne 13. 
července 2005), Usnesení Rady vlády pro BESIP č. 30 z roku 2012, Národní Strategie BESIP 2011 – 2020. 
47

 Tzn. Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020, Koncepce vzdělávání v oblasti 
krizového řízení, Národní program ochrany kritické infrastruktury, Usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 
17. ledna 2008 č. 4, Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
48

 Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, § 52 Příprava občanů k obraně státu, odst. 5: „Za odbornou 
přípravu občanů k obraně státu podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů odpovídají 
ministerstva, jiné správní úřady a obce. Ministerstvo spolupracuje s MŠMT na zabezpečení odborné složky 
obsahu vzdělávání ve vydávaných učebních dokumentech v oblasti přípravy občanů k obraně státu.“ 
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Cílem edukace v oblasti OČMU je, aby si žáci v rozsahu přiměřenému svému věku osvojili 
znalosti a dovednosti zaměřené na rozpoznání varovného signálu „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“  
a činnost po jeho zaznění, používání telefonních linek tísňového volání a dalších 
komunikačních prostředků, dále aby znali, co to je evakuační zavazadlo, byli schopni jej 
zabalit a znali zásady pro opuštění bytu či ohroženého prostoru. Při výuce by se žáci měli 
také seznámit s činností integrovaného záchranného systému a osvojit si techniky 
pro poskytování první pomoci.49 
 
Praktické začlenění těchto témat do vyučování na základních školách lze schematicky nastínit 
tak, že v první třídě se děti učí rozlišovat možná nebezpečí ve svém okolí (například v případě 
ohně rozdíl mezi hořící svíčkou za dozoru dospělé osoby a nekontrolovaným požárem  
v domácnosti), jak takovým nebezpečím předcházet a v případě ohrožení, jak se zachovat.  
 
V dalších ročnících jsou žákům vštěpována i ostatní témata OČMU v souladu s obsahem a cíli 
edukace v oblasti OČMU na základních školách popsanými výše. Postavení jedince za 
mimořádných událostí, příp. krizových situací, tedy jeho práva a povinnosti včetně právních 
předpisů upravující oblast ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému  
a krizového řízení jsou náplní učiva až sekundárního vzdělávání. 
 
Rozhodnutí ředitele základní školy o tom, zda jednotlivá témata OČMU budou vyučována 
samostatně (po čemž volají ve vztahu k OČMU odborné resorty, především Ministerstvo 
vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, ale MŠMT 
takovému řešení v současné době nedává podporu) nebo v rámci ostatních předmětů či 
v rámci disponibilní časové dotace (její rozsah je stanoven v RVP ZV v tzv. rámcovém 
vzdělávacím plánu na 14 hodin ročně pro 1. stupeň ZŠ a 18 hodin ročně pro 2. stupeň 
základní školy)50, by mělo být učiněno s ohledem na dosažení efektivní a poutavější výuky 
pro žáky, kdy s výhodou lze využít praktické nácviky a cvičení, o jejichž rozsahu a obsahu též 
rozhoduje ředitel základní školy. 
 
4.2.1 Praktické nácviky a cvičení k ověření znalostí v oblasti OČMU 
 
Jak vyplývá z obecných pedagogických principů, chceme-li aby si žáci látku opravdu 
zapamatovali a osvojili, měla by být vnímána vlastními smysly žáků a nejlépe i procvičena 
v modelových situacích. Cvičení je možné provést několika způsoby jako například praktickou 
ukázkou, procvičením, testováním nebo pomocí soutěží jednotlivců v rámci tříd nebo soutěží 
mezi třídami v rámci školy či soutěží mezi školami v rámci okresu, případně i kraje (soutěže 
organizované na okresní, krajské a celostátní úrovni budou blíže představeny v kapitole 
4.6 Další podpora výuky OČMU na základních školách). 
 
Během cvičení lze prověřovat znalosti týkající se mimo jiné obsahu evakuačního zavazadla, 
použití prostředků improvizované ochrany osob, činnosti po zaznění varovného signálu 
„Všeobecná výstraha“ a dále týkající se zásad chování v případě havárie s únikem 
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 Ochrana člověka za mimořádných událostí – dodatek k učebním dokumentům pro základní školy, střední 
školy, speciální školy a vyšší odborné školy (vydaný MŠMT pod č. j. 13 586/03-22 ze dne 4. března 2003). 
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 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (účinný 
od 1. 9. 2013) [online]. 2013. s. 121. 
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nebezpečných látek do životního prostředí nebo při opuštění bytu v případě povodní. Též lze 
cvičení využít k praktickému nácviku činnosti učitele a žáků při evakuaci školy 
a k demonstrování rozmístění protipožárních prostředků ve škole, které lze doplnit 
o názornou ukázku používání těchto prostředků. Neposledním námětem cvičení může být 
nácvik poskytování první pomoci a ověření znalostí o správných postupech ošetření různých 
druhů úrazů a stavů ohrožení života a zdraví (např. bezvědomí, masivní krvácení, zlomeniny, 
prevence šoku, ošetření ran, uštknutí hadem, popáleniny, úpal, úžeh, otravy a další dle 
uvážení pedagogických pracovníků).51 
 
Pro zatraktivnění a především k úspěšné a přínosné realizaci praktických cvičení, jak 
doporučuje Martínek52, lze oslovit a vyžádat si pomoc či praktickou ukázku (činnosti, 
výstroje, výzbroje atp.) od Hasičského záchranného sboru kraje, Policie České republiky, 
Českého červeného kříže, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska či Svazu záchranných 
brigád kynologů České republiky. 

 
4.3 Personální zabezpečení vzdělávání v oblasti OČMU 
 
Je naprosto evidentní, že stěžejní úlohu v procesu vzdělávání dětí na základních školách 
zastávají pedagogové. Nebude-li pedagog znát problematiku, jež má předat dětem (a to 
nejlépe poutavým způsobem), případně ani nebude vědět, kde potřebné informace najít, 
bude téměř nemožné dosáhnout kýžených cílů, přestože ostatní předpoklady pro optimální 
výuku by byly naplněny.  
 
Tuto skutečnost reflektuje mimo jiné úsilí neustále průběžně vzdělávat a proškolovat 
stávající pedagogy v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) například 
formou akreditovaných kurzů, školení či seminářů a navíc se v poslední dekádě objevují  
a postupně realizují snahy o zavedení vzdělávání budoucích učitelů v předmětných oblastech 
přímo v rámci akreditovaných studijních programů na vysokých školách připravující budoucí 
pedagogické pracovníky. 

 
4.3.1 Vzdělávání učitelů základní škol v oblasti OČMU 
 
Vzdělávání učitelů základních škol se uskutečňuje především formou DVPP, které 
zabezpečuje NIDV svými krajskými pracovišti a školícími centry nebo ve spolupráci  
s vysokými školami (centrum celoživotního vzdělávání).  
 
Přípravě učitelů v oblasti teoretického pojetí problematiky OČMU se dále věnuje zejména 
Hasičský záchranný sbor České republiky, který nabízí školení učitelů přímo nebo ve 
spolupráci s odbory školství krajů nebo krajskými pracovišti NIDV. Aktuálně Ministerstvo 
vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky získalo 
osvědčení akreditované MŠMT k pořádání seminářů „Ochrana člověka za běžných rizik 
a mimořádných událostí – základní vzdělávání“ pro učitele základních škol. A dalším 
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 Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje: Oddělení ochrany obyvatelstva. Ochrana obyvatelstva: 
Praktická cvičení k ověření znalostí [online]. 2006. 
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 MARTÍNEK, Bohumír et al. Ochrana člověka za mimořádných událostí: příručka pro učitele základních  
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významným aktérem v oblasti DVPP je nezisková organizace Asociace záchranný kruh, která 
disponuje osvědčením akreditovaným MŠMT pro vzdělávání učitelů základních škol v rámci 
cyklu seminářů „Ochrana a pomoc – od běžných rizik po mimořádné události“ a kurzu 
„Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky“.53 
 
Kromě tohoto, průběžného vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti OČMU, bylo třeba 
v roce 2013 reagovat na rozšíření a prohloubení témat OČMU v upraveném RVP ZV.  
 
Šíři problematiky OČMU deklaruje fakt, že je zahrnuta v sedmi z devíti oblastí (blíže viz 
kapitola 3.4 Edukace v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí po roce 2003) 
upraveného RVP ZV přijatého 29. ledna 2013 a platného od školního roku 2013/2014, což 
znamená, že základní školy musely reagovat na tyto změny úpravou svých školních 
vzdělávacích programů do 1. září 2013 a pedagogové museli od tohoto data zvládnout těmto 
změnám „vdechnout život“ během vyučovacího procesu.  
 
Za tímto účelem byly zpracovány a zveřejněny na Metodickém portále RVP.CZ stejně jako na 
portále Ministerstva vnitra „Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik  
a mimořádných událostí v základních školách“ a na portále Ministerstva dopravy „Podklady  
k výuce témat dopravní výchovy v základních školách“.54  
 
Dále byla 12. března 2013 na základě resortního úkolu MŠMT ve spolupráci s Ministerstvem 
vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky, 
Ministerstvem dopravy, NIDV, Asociací Záchranný kruh, Studiem Lines, s. r. o. a učiteli 
ze Základní školy Rakovského v Praze uskutečněna celostátní konference „Mimořádné 
události ve škole a jejich řešení – dopravní výchova“. Této konference se zúčastnili krajští 
koordinátoři BESIP (jakožto hlavního koordinačního subjektu bezpečnosti silničního provozu 
v České republice) a krajští koordinátoři preventivně výchovné činnosti s Hasičským 
záchranným sborem České republiky, kteří následně realizovali krajské semináře 
v termínech55 od 15. dubna až do 17. června 2013. Během celostátní konference a krajských 
seminářů bylo celkem proškoleno 274 pedagogických pracovníků. Cílem tohoto projektu bylo 
především seznámit pedagogy se způsoby a možnostmi implementování změn v upraveném 
RVP ZV do jednotlivých školních vzdělávacích programů, představit příklady dobré praxe  
a také materiály a pomůcky využitelné jak pro samotnou výuku na školách, tak i pro 
sebevzdělávání učitelů.56 Konkrétním učebnicím, příručkám a jiným informačním 
prostředkům pro výuku OČMU na základních školách bude věnována kapitola 4.5 Metodické 
zabezpečení vzdělávání. 
 
A jako třetí podpůrné opatření byla během druhého pololetí školního roku 2012/2013 
v rámci DVPP pro učitele a ředitele škol připravována školení a konzultace prostřednictvím 
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NIDV zaměřená na praktické návrhy, jak realizovat změny v upraveném RVP ZV při výuce.57 
Na základě Závěrečné hodnotící zprávy58 bylo rozhodnuto, že NIDV bude pokračovat 
v poskytování konzultací zaměřených na obsahové a organizační změny v RVP ZV ve výuce i 
v roce 2014 a zároveň bude realizovat i tzv. akce na zakázku přímo na základních školách.59 
 
Vzdělávací akce v oblasti OČMU pro učitele základních škol jsou kladně hodnocené a lze je 
považovat za úspěšné. Například jen Hasičský záchranný sbor České republiky se podařilo 
v rámci svých školení do roku 2013 proškolit přes 17 000 učitelů.60  
 
Tento počet by se na první pohled mohl zdát naprosto dostatečným, ale je třeba si uvědomit, 
že výuce témat OČMU se věnuje vysoké procento pedagogů v rámci jednotlivých základních 
škol. Dle údajů z roku 200461 se na prvním stupni výuce této problematiky věnovali zpravidla 
všichni učitelé a na druhém stupni na této výuce participovali zejména učitelé tělesné 
výchovy, občanské výchovy, chemie, přírodopisu, fyziky a rodinné výchovy. Celkem se tedy 
výuka témat OČMU týkala více než poloviny (58,0 %) vyučujících z celkového počtu 
pedagogických pracovníků základních škol. Navíc vzhledem k vysoké fluktuaci učitelů ve 
školství a každoročnímu přílivu absolventů pedagogických fakult vysokých škol nelze tento 
přístup považovat za optimální a je třeba ho doplnit o přípravu budoucích učitelů již v rámci 
jejich studia na vysokých školách. 

 
4.3.2 Pregraduální příprava učitelů základní škol v oblasti OČMU 
 
Mezi úkoly uložené Usnesením vlády České republiky č. 859 ze dne 1. prosince 2010 
k Vyhodnocení Harmonogramu realizace opatření ochrany obyvatelstva do roku 2013, 
s výhledem do roku 2020 (Harmonogram realizace opatření ochrany obyvatelstva do roku 
2013 s výhledem do roku 2020 byl součástí materiálu Koncepce ochrany obyvatelstva do 
roku 2013 s výhledem do roku 2020 schváleného usnesením vlády ze dne 25. února 2008,  
č. 165) patřilo navrhnout začlenění tématiky OČMU do studijních programů pedagogických 
fakult vysokých škol. Gesce byla svěřena Ministerstvu vnitra – generálnímu ředitelství 
Hasičského záchranného sboru České republiky, které v součinnosti s dotčenými 
resorty (MŠMT, Ministerstvem dopravy, Ministerstvem zdravotnictví a v konečné fázi 
i Ministerstvem obrany), vybranými hasičskými záchrannými sbory krajů (Karlovarského, 
Olomouckého a Pardubického) a vybranými vysokými školami (Fakultou tělesné výchovy  
a sportu a Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogickou fakultou 
Západočeské univerzity v Plzni a Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci) 
předložila vládě k projednání materiál Začlenění tematik „Ochrana člověka za mimořádných 
událostí, péče o zdraví a dopravní výchova“ do studijních programů pedagogických fakult. 
Vláda usnesením ze dne 5. října 2011 č. 734 tento materiál schválila a pověřila předsedu 
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vlády, aby doporučil předsedkyni Akreditační komise přihlížet k jednotlivým studijním 
základům při posuzování studijních programů fakult vysokých škol zaměřených na vzdělávání 
budoucích pedagogických pracovníků.62 
 
Účelem tohoto materiálu je zavedení systémového přístupu a vytvoření společného 
vědomostního základu pro vzdělávání budoucích učitelů na vysokých školách (Studijní základ 
I). Tento základ poskytne všem budoucím učitelům dostatečné znalosti a dovednosti nejen 
k ochraně svého života a zdraví, ale i jim svěřených žáků a to při běžných rizikových situacích 
i v případě vzniku mimořádné události. Dalšími vytvořenými stupni vědomostního základu 
pro vzdělávání budoucích učitelů jsou Studijní základ II a Studijní základ III určené pro ty 
budoucí pedagogické pracovníky, kteří navíc budou předmětnou problematiku vyučovat na 
základních (příp. středních) školách63 nebo budou zajišťovat i koordinaci výuky témat OČMU 
včetně oblasti možných hrozeb v demokratické společnosti, péče o zdraví a dopravní výchovy 
na základních školách například v rámci vytváření či aktualizování školního vzdělávacího 
programu v oblasti OČMU.64 
 
Pro názorné rozlišení jednotlivých studijních základů včetně jejich popisu slouží následující 
tabulka (Tabulka č. 1 Studijní základ I až III pro jednotlivé cílové skupiny). 
 

Studijní základ I 

Určen pro všechny budoucí učitele napříč obory jako určitý 
vědomostní základ (základní dovednosti a znalosti, jak předcházet 
mimořádným událostem a jak ochránit sebe a svěřené žáky 
v případě jejího vzniku). 

Studijní základ II 
Určen pro studenty oboru Výchova ke zdraví (rozvinuté základní 
znalosti a dovednosti, včetně schopnosti předat nabyté informace 
dalším subjektům). 

Studijní základ III 

Určen studentům jedno a dvouoborových studijních programů 
zaměřených na ochranu obyvatelstva v aprobaci s dalším studijním 
předmětem (rozvinuté základní znalosti a dovednosti, včetně 
schopnosti předat nabyté informace dalším subjektům). 

Tabulka č. 1 Studijní základ I až III pro jednotlivé cílové skupiny.65 
 
V současné době se tyto studijní základy v návaznosti na vytváření nebo aktualizování 
akreditovaných studijních programů postupně implementují do vzdělávání jednotlivých 
vysokých škol.66 A to zejména ve formě zavádění povinných a povinně volitelných předmětů 
v rámci studijních oborů Výchova ke zdraví, Tělesná výchova a Ochrana obyvatelstva.67 
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Do budoucna je plánováno vytvořit i Studijní základ IV pro výuku pedagogů v rámci DVPP. 
Jeho tvorba však bude zahájena až na základě zkušeností s implementací stávajících 
Studijních základů a realizací výuky v pregraduálním stupni vzdělávání pedagogů.68 

 
4.4 Logistické a finanční zabezpečení vzdělávání v oblasti OČMU 
 
Jak bude podrobně prezentováno v následujících dvou podkapitolách, k výuce témat OČMU 
na základních školách bylo od roku 2002 vytvořeno značné množství výukových materiálů ať 
už ve formě učebnic, příruček, videokazet, DVD, ale i multimediálních programů či 
interaktivních kurzů dostupných na internetu. Tyto materiály vytvářejí různé subjekty  
a instituce, především pracovníci HZS České republiky a nestátní neziskové organizace. 
 
Příručky, učebnice, DVD a videokazety, na jejichž tvorbě se podílelo Ministerstvo vnitra  
– generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, byly bezplatně 
distribuovány do škol cestou hasičských záchranných sborů krajů zpravidla po jednom nebo 
dvou kusech. V současné době je většina z nich volně dostupná na internetu69. Pomůcky 
k výuce témat OČMU vydané nakladatelstvím učebnic Fortuna a nakladatelstvím Albra, 
kterým byla udělena schvalovací doložka MŠMT, lze za finanční úhradu objednat 
u příslušných nakladatelství. Ostatní publikace, příručky, brožury, další materiály a zejména 
interaktivní multimediální kurzy a informační, vzdělávací a preventivní projekty jsou volně 
dostupné na webových stránkách příslušných institucí. 
 
Finanční zabezpečení této pestré nabídky podpůrných výukových materiálů a činnosti 
jednotlivých zainteresovaných subjektů čerpá z více zdrojů. Schematicky je lze rozdělit na 
státní, evropské a sponzorské prostředky.  
 
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 
podporuje nestátní neziskové organizace ve výchovné a vzdělávací činnosti poskytováním 
neinvestičních dotací ze státního rozpočtu. Konkrétně se jedná o tři základní oblasti. První 
z nich představuje požární ochrana, ochrana obyvatelstva a příprava obyvatelstva 
k sebeochraně a vzájemné pomoci při mimořádných událostech. Druhou oblastí je 
preventivně výchovná činnost nestátních neziskových organizací při výchově obyvatelstva, 
právnických a podnikajících fyzických osob k předcházení požárů, propagaci a historii požární 
ochrany, ochrany obyvatelstva a též sem spadá příprava obyvatelstva k sebeochraně  
a vzájemné pomoci při mimořádných událostech. A konečně třetí oblast představuje 
publikační a informační činnost na úseku požární ochrany, integrovaného záchranného 
systému, ochrany obyvatelstva a také krizového řízení.70 
 
Preventivně výchovná činnost jednotlivých hasičských záchranných sborů krajů je 
financována z rozpočtových prostředků Hasičského záchranného sboru České republiky  
a určité projekty jsou spolufinancovány z krajských finančních prostředků. Jedná se 
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především o spolupráci se základními školami při výuce OČMU (osobní setkávání zástupců 
hasičských záchranných sborů kraje se žáky, pořádání exkurzí atp.), publikační činnost 
(Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky se 
významně spolupodílí na vytváření učebních materiálů a textů), koncepční činnost (například 
spolupráce vybraných hasičských záchranných sborů krajů s Ministerstvem vnitra  
– generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky na vytvoření 
materiálu Začlenění tematik „Ochrana člověka za mimořádných událostí, péče o zdraví  
a dopravní výchova“ do studijních programů pedagogických fakult) a v neposlední řadě 
kupříkladu propagační činnost.71 Dle osobního sdělení zástupců Hasičského záchranného 
sboru Jihočeského kraje72 a Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje73 tyto 
prostředky dosahují výše přibližně 30 000 Kč  
a jsou využívány na vydávání propagačních letáčků a pomůcek s tématikou OČMU pro žáky 
základních škol – ukázka viz Příloha č. 1 Vzdělávací materiály vydané HZS Jihočeského kraje. 
 
Zejména nestátní neziskové organizace pro realizaci svých projektů na podporu vzdělávání 
žáků či pedagogů čerpají finanční prostředky z Evropských fondů v rámci jednotlivých 
operačních programů. Pro ilustraci zde uvádíme Projekt Vzdělávacího institutu ochrany dětí, 
o. p. s., který je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České 
republiky a rozpočtem hlavního města Prahy. Jedná se o vydání publikace74, která vychází ze 
zásad interdisciplinárního přístupu v ochraně dětí.  
 
Další (nikoli však poslední) institucí využívající evropské finanční prostředky na realizaci svých 
projektů je Asociace Záchranný kruh, která patří mezi nejvýraznější a nejaktivnější tuzemské 
subjekty75 na poli edukace veřejnosti v oblasti připravenosti na mimořádné události. Je 
autorem desítky projektů vytvářejících systematický přístup k celé oblasti ochrany člověka 
za mimořádných událostí a běžných rizik a též je nositelem řady ocenění76. Zde uvedeme 
některé z jejích projektů. 
 
Prvním projektem Asociace k účinné a systematické informovanosti veřejnosti (zejména té 
školské) se zaměřením na bezpečnost a ochranu obyvatelstva byla realizace projektu 
„Internetový bezpečnostní portál“77 za finanční podpory Evropské unie a dále 
spolufinancován z grantu poskytnutého v rámci opatření 3.2 SROP: Podpora sociální 
integrace v Karlovarském kraji 2005 – 2006 a dotací ze státního rozpočtu České republiky 
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prostřednictvím Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru 
České republiky. 
 
V roce 2009 byl zahájen projekt Asociace "Chraň svůj svět, chraň svůj život"78 zaměřený na 
vytvoření 11 výukových interaktivních kurzů. Tento projekt byl podpořen mimo jiné  
z Evropského sociálního fondu prostřednictvím prostředků z Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
 
Další projekt Asociace "Včas umět a znát je napořád"79 sice cílí zejména na mateřské školy, 
ale je určen i pro základní školy, speciální školy a školní družiny. Jedná se o zcela nový  
a unikátní edukační projekt, v jehož rámci bylo vytvořeno 33 deskových her rozdělených do 
šesti tematických okruhů. Tento projekt byl realizován taktéž v rámci Operačního programu 
vzdělávání pro konkurenceschopnost podpořený z finančních prostředků Evropské unie. 
 
V současné době Asociace Záchranný kruh ve spolupráci se svými partnery a městem Karlovy 
Vary připravuje investiční projekt „Centrum zdraví a bezpečnosti“80, pro jehož realizaci bude 
čerpat finanční prostředky v rámci regionálního operačního programu regionu soudržnosti 
Severozápad podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 
 
A třetí oblastí finančních zdrojů představují prostředky od sponzorů. Počet sponzorů včetně 
forem sponzorských darů je samozřejmě nespočitatelný, záleží na aktivitě institucí čerpající 
z těchto prostředků. Zastoupené jsou jak velké právnické osoby, tak v této pozici mohou 
figurovat i podnikající fyzické osoby či fyzické osoby poskytující dary (kupříkladu ceny do 
soutěží aj.) na činnost a projekty jednotlivých institucí působících na poli edukace v oblasti 
OČMU.  
 
Konkrétně, jako příklad, lze uvést společnost Česká energetická přenosová soustava, a. s.  
a společnost Net4gas, s. r. o., které zásadním způsobem spolufinancovaly vybudování 
interaktivní učebny Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje se softwarovým 
vybavením Asociace Záchranný kruh v rámci projektu „Pár minut s hasičem“. Tato učebna 
slouží pro vzdělávání zejména žáků v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva, 
krizového řízení a integrovaného záchranného systému a dále k demonstraci činnosti hasičů 
při exkurzích základních a mateřských škol v centrální hasičské stanici v Českých 
Budějovicích. Avšak technologické vybavení učebny s multifunkční interaktivní tabulí 
umožňuje i další využití (například při zasedáních krizových štábů či jejich pracovních 
skupin).81 

 
4.5 Metodické zabezpečení vzdělávání v oblasti OČMU 
 
Současně s uvědoměním si potřeby obnovit edukaci v oblasti OČMU na základních školách na 
počátku 21. století, vznikla i potřeba vytvořit pro učitele podklady a výukové materiály, podle 
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 Záchranný kruh. Naše projekty: Chraň svůj svět, chraň svůj život [online]. 2014. 
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 Záchranný kruh. Naše projekty: Deskové hry [online]. 2014. 
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 Záchranný kruh. Naše projekty: Centrum zdraví a bezpečí [online]. 2014. 
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 Interview se zástupci Oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení Hasičského záchranného sboru 
Jihočeského kraje. České Budějovice 15. listopadu 2013. 
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kterých by výuku realizovali. A tak začala vznikat celá řada různorodých podpůrných 
výukových publikací, videokazet, DVD, projektů a jiných materiálů. Kromě této materie, byla 
v roce 2012 z důvodu značné složitosti a roztříštěnosti problematiky OČMU pro učitele 
zpracována Výzkumným ústavem pedagogickým ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví 
a Asociací Záchranný kruh metodická pomůcka „Podklady k výuce témat ochrany člověka za 
běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách“, která obsahuje vymezení 
problematiky OČMU, návrh na rozložení výstupů a náplň učiva pro 1. a 2. stupeň základních 
škol, metody a formy práce a nadto v jednotlivých přílohách nalezneme soubor základních 
pojmů, doporučenou literaturu, pomůcky a užitečné odkazy dále legislativu, začlenění 
problematiky v RVP ZV a nakonec návrh testových otázek pro jednotlivé ročníky. Tento 
materiál je volně dostupný na webových stránkách MŠMT a Hasičského záchranného sboru 
České republiky v sekci Ochrana obyvatelstva/ Preventivně výchovná činnost.82 
 
Za posledních více než 10 let dále bylo vydáno velké množství titulů zabývající se tématikou 
OČMU ať už zpracované příslušníky Hasičského záchranného sboru České republiky nebo 
jinými erudovanými odborníky z veřejného i soukromého sektoru. Část těchto učebních 
pomůcek je dostupná bezplatně na internetu a určitý seznam pomůcek k výuce témat OČMU 
zveřejňuje Hasičský záchranný sbor České republiky na svých webových stránkách83 v sekci 
Ochrana obyvatelstva/ Preventivně výchovná činnost.  
 
V Příloze č. 2 Učebnice, příručky a podklady pro výuku v oblasti OČMU na základních školách 
uvádíme seznam doporučené literatury a materiálů k výuce témat OČMU převzaté  
z metodické pomůcky „Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik  
a mimořádných událostí v základních školách“ doplněné o aktuální stav platnosti 
schvalovacích doložek MŠMT u učebnic vydaných nakladatelstvím ALBRA a nakladatelstvím 
Fortuna (schvalovací doložky MŠMT u těchto učebnic byly prodlouženy o dalších pět let)84. 
 
Jako základ jsou používány příručky pro učitele základních a středních škol „Ochrana člověka 
za mimořádných událostí“, „Výchova dětí v oblasti požární ochrany“, „Výchova a prevence 
v oblasti požární ochrany“ a soubor videokazet a DVD. Později se začaly vydávat učebnice 
nakladatelstvím ALBRA, jež jsou postaveny na linii podle ročníků a nakladatelstvím Fortuna, 
které jsou zpracovávány a zaměřeny podle jednotlivých předmětů základních škol.85  
 
Nad rámec učebnic a pomůcek uvedených v Příloze č. 2 Učebnice, příručky a podklady pro 
výuku v oblasti OČMU na základních školách stojí za povšimnutí i další projekty zaměřené na 
popularizaci a osvětu v oblasti ochrany obyvatelstva, které se v 90. letech minulého století 
věnoval velmi malý až mizivý prostor. Tyto publikace mohou posloužit pedagogům k rozšíření 
znalostí v předmětné oblasti a inspirovat je, které informace a jakým způsobem předávat 
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žákům. Za všechny ostatní zde představíme tři projekty realizované v letech 2007 a 2008 
(2009). 
 
Chronologicky je zde prvním ze jmenovaných Projekt Vzdělávacího institutu ochrany 
dětí, o. p. s., v jehož rámci byla v roce 2007 vydána příručka „Ochrana člověka 
za mimořádných událostí“86 věnovaná teoretickému vymezení jednotlivých druhů 
mimořádných událostí, přičemž poskytuje i základní doporučení pro správné jednání 
v případě jejich vzniku. 
 
Druhým z nich je Projekt Centra pro bezpečný stát, o. s. „Co dělat… aneb Kapesní průvodce 
krizovými situacemi doma i v zahraničí“ věnovaný preventivnímu vzdělávání občanů  
a informování o žádoucím chování v případě vzniku mimořádných událostí a jiných ohrožení. 
Popisuje zásady, co dělat při mimořádné události včetně rad pro zdravotně postižené, dále 
popisuje problematiku tísňových linek, různé aspekty bezpečnosti, první pomoci a rady 
pro cesty po Evropě (včetně slovníku). Na webových stránkách Centra pro bezpečný stát, 
o. s. je veřejnosti volně dostupná elektronická verze 2. vydání87 z roku 2008. A v listinné 
podobě je k dostání 3. vydání88 z roku 2009, které ve stejném roce obdržela po 1 kuse každá 
základní škola cestou Hasičského záchranného sboru kraje. 
 
Třetí zde zmíněnou iniciativou je Projekt NAPLNO „Metodická příručka k výuce tematiky 
Ochrana člověka za mimořádných událostí na 2. stupni základních škol“89 spolufinancovaný 
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Představuje návody, 
metody a návrhy začlenění určitých témat OČMU do výuky a to v souladu s RVP ZV (zde je 
třeba upozornit, že projekt ukončil svou činnost k 30. červnu 2008, a tudíž je třeba při 
používání této příručky zohlednit upravené RVP ZV platné k 1. září 2013!). Jako jedna z mála 
však zařazuje často opomíjená témata, jako chování při požáru či autonehodě. 
 
Aktuálně, tedy v prosinci 2013, byla zveřejněna na webu Hasičského záchranného sboru 
Jihomoravského kraje nová pomůcka k výuce OČMU pro pedagogy. Jedná se o poměrně 
rozsáhlou prezentaci90, která poskytuje základní informace o mimořádných událostech, 
integrovaném záchranném systému, krizových situacích, ochraně obyvatelstva a o preven-
tivně výchovné činnosti tak, aby tato poměrně složitá problematika byla uceleně přiblížena 
učitelům základních škol. 
 
Na závěr této podkapitoly je třeba uvést, že pomůcek k výuce témat OČMU je v současné 
době obrovské množství a stále vznikají nové. Ke komplexnímu pojetí problematiky je třeba 
vyhledat a zkombinovat několik dostupných produktů a takto, uceleně jednotlivá témata 
předávat v rámci vyučování na základních školách žákům.  
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Výrazným trendem v posledních letech je elektronizace snad ve všech sférách lidského 
života, tedy i ve školství, a s tím roste i poptávka po multimediálních a lépe interaktivních 
výukových prostředcích. Zde je přínosné navštívit webový portál Záchranného kruhu91, který 
nabízí komplexní přístup k edukaci v oblasti OČMU na základních školách a učitelé zde 
mohou vyhledat a zdarma k výuce využívat mimo jiné interaktivní vzdělávací kurzy, pracovní 
listy i databázi obrázků (například k přípravě projektového dne na školách), dále se mohou 
inspirovat metodickými materiály nebo mohou čerpat otázky z testovacího systému 
k ověření znalostí žáků. 

 
4.6 Další podpora výuky OČMU na základních školách 
 
Záleží na iniciativě učitelů a ředitelů jednotlivých základních škol, zda využijí k výuce témat 
OČMU pouze základní výukové prostředky a metody nebo budou angažovaní a budou 
vyhledávat způsoby, jak tuto problematiku dětem zatraktivnit a více přiblížit, aby se jim 
nabyté vědomosti a schopnosti hlouběji a trvaleji „vryly do paměti“. 
 
Některé projekty na podporu výuky OČMU na základních školách byly již zmíněny či 
představeny v předcházejících kapitolách, zde je tedy sumarizujeme (avšak bez nároku na 
vyčerpávající výčet všech aktuálních aktivit v této oblasti), abychom poskytli komplexnější 
obraz o dalších možnostech, kterými lze zpestřit výuku OČMU nebo si rozšířit primární 
vědomostní základnu v této problematice a souvisejících tématech. Tyto aktivity by 
v žádném případě neměly nahrazovat roli pedagoga v procesu vzdělávání, pouze by měly 
jeho činnost zpestřovat, obohacovat a doplňovat například prostřednictvím praktických 
ukázek, líčením skutečných událostí a zkušeností odborníků z praxe nebo předvedením 
konkrétních věcných prostředků, které nemají základní školy k dispozici (torzo těla k nácviku 
resuscitace, výzbroj a výstroj Hasičského záchranného sboru České republiky atp.). 

 
4.6.1 Hasičský záchranný sbor České republiky 
 
Již od počátku znovuzavedení výuky témat OČMU na základních školách a na základě 
dokumentu „Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany a ochrany 
obyvatelstva“ vykonává Hasičský záchranný sbor České republiky celou řadu aktivit 
k zabezpečení a zpestření této výuky.92 Zejména se jedná o následující činnosti. 
 
Přednášky, besedy a pomoc při organizaci praktických cvičení realizují příslušníci Hasičských 
záchranných sborů krajů každoročně v základních školách na území všech krajů České 
republiky. Kupříkladu v roce 2012 bylo provedeno kolem 2 600 přednášek pro žáky 
základních škol. 
 
Exkurze na stanicích Hasičského záchranného sboru kraje vhodně doplňují teoretické 
informace, které jsou žákům předány v rámci vlastního vyučování či jako nadstavba 
po uskutečnění besed a přednášek příslušníky hasičských záchranných sborů krajů na 
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základních školách. Konkrétně u Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje dominuje 
právě tato forma spolupráce se základními školami (jedním z důvodů je vybudování 
interaktivní učebny v centrální hasičské stanici v Českých Budějovicích). Jen za rok 2012 
navštívily hasičské stanice Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje děti základních 
a mateřských škol během přibližně 1 200 exkurzí.93 
 
Soutěže pořádané Hasičským záchranným sborem České republiky na celostátní, regionální 
nebo oblastní úrovni jsou taktéž realizovány v rámci preventivně výchovné činnosti (PVČ) 
Hasičského záchranného sboru České republiky. Obsahově je lze rozdělit na soutěže 
pohybově-vědomostní, výtvarné, literární, fotosoutěže a videosoutěže.  
 
Mezi pohybově-vědomostní soutěže patří "Mladý záchranář - dokaž, že umíš" pořádaný 
Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje (též „Malý záchranář“ v Plzeňském kraji  
a „Mladý záchranář“ v Ústeckém kraji). Tato soutěž je tvořená znalostním testem  
a praktickými dovednostními disciplínami v oblasti OČMU. 
 
Výtvarných soutěží v rámci jednotlivých hasičských záchranných sborů krajů byla vyhlášena 
celá řada. Následující výčet je demonstrativní. V roce 2010 Ministerstvo vnitra – generální 
ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky vyhlásilo výtvarnou soutěž pro 
děti a mládež v rámci projektu „Dávají za nás ruku do ohně“ na téma „Máme rádi hasiče“ 
ve spolupráci s nakladatelstvím Fraus Plzeň.94 V roce 2011 Hasičský záchranný sbor 
Středočeského kraje a Labyrint – středisko volného času vyhlásilo výtvarnou soutěž s názvem 
„Hasiči jedou zachraňovat“ na téma povodně, požáry a dopravní nehody.95 Dále v roce 2012 
opět Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 
republiky vyhlásilo při příležitosti Evropského dne 112 soutěž pro děti s názvem „Nový kabát 
pro 112“ na téma „Logo pro linku 112“.96 A v roce 2013 vyhlásil Hasičský záchranný sbor 
Plzeňského kraje pro žáky základních škol města Plzně výtvarnou soutěž „Kdy zavolat 150“.97 
 
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 
taktéž v roce 2012 v rámci projektu „Dávají za nás ruku do ohně“ vyhlásilo videosoutěž na 
téma „Prevence v praxi“. Jednotlivé snímky měly být obsahově zaměřené na zásady chování 
při požáru, improvizovanou ochranu dýchacích cest a povrchu těla, prevenci domácích 
požárů nebo jak se připravit na povodně.98 
 

                                            
93

 Interview se zástupci Oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení Hasičského záchranného sboru 
Jihočeského kraje. České Budějovice 15. listopadu 2013. 
94

 Hasičský záchranný sbor České republiky. Soutěže a výstavy: 2. ročník výtvarné soutěže pro děti a mládež 
„Dávají za nás ruku do ohně“ [online]. 2010. 
95

 MILDORF, René. Výtvarná soutěž pro žáky základních škol. In: Požáry.cz - ohnisko žhavých zpráv [online]. 
2011. 
96

 Hasičský záchranný sbor České republiky. Zpravodajství únor 2012: Soutěž k Evropskému dni tísňové linky 112 
[online]. 2012. 
97

 Hasičský záchranný sbor České republiky: Plzeňský kraj. Zpravodajství září 2013: 2. ročník soutěže "Kdy 
zavolat 150" [online]. 2013. 
98

 Hasičský záchranný sbor České republiky. Zpravodajství únor 2012: Videosoutěž Prevence v praxi [online]. 
2012. 
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V rámci stejného projektu v roce 2013 Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského 
záchranného sboru České republiky vyhlásilo literární soutěž na téma „112 v textu, 112 ve 
verších“ ve stylu básně, povídky nebo novinového článku pro pět věkových kategorií včetně 
žáků 1. a 2. stupně.99 
 
Spolupráce Hasičského záchranného sboru České republiky s vysokými školami na úseku 
lektorské činnosti či vedení a oponování závěrečných prací studentů v bakalářských 
a magisterských studijních programech mimo jiné pedagogických fakult vysokých škol.100 
 
Digitální portfolio Ochrana člověka za mimořádných událostí101 bylo vytvořeno ve 
spolupráci Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České 
republiky s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze, které nabízí nejen učitelům 
základních škol metodickou podporu včetně materiálů ke stažení a poskytuje informace  
o akcích a pozvánkách. 
 
4.6.2 Konkrétní iniciativy jednotlivých Hasičských záchranných sborů krajů 
 
Preventivně výchovné činnosti se věnuje Ministerstvo vnitra – generální ředitelství 
Hasičského záchranného sboru České republiky stejně tak, jako jednotlivé hasičské 
záchranné sbory krajů, které měly možnost buď vyvinout vlastní program v rámci 
preventivně výchovné činnosti, nebo se připojit k projektům realizovaným jiným hasičským 
záchranným sborem kraje. Ke snazší koordinaci mezikrajské spolupráce byla na základě 
Pokynu102 Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České 
republiky č. 8/2011 ustanovena funkce koordinátora preventivně výchovná činnost 
jednotlivých hasičských záchranných sborů krajů. 
 
V Karlovarském kraji odstartoval v roce 2005 projekt Asociace Záchranný kruh, který 
uplatňuje systematický přístup k výuce témat OČMU na základních školách a navíc poskytuje 
informace a podporu i dalším subjektům. Na webových stránkách Záchranného kruhu v sekci 
„PRO školy“ je učitelům zdarma a po registraci v plném rozsahu k dispozici celá řada podnětů 
a aplikací využitelných k výuce témat OČMU. Jedná se zejména o deskové vzdělávací hry 
věnované 6 tematickým okruhům, 13 interaktivních multimediálních kurzů (zaměřené na 
učivo 1. a 2. stupně základních škol, první pomoc a desatero pobytu u vody) a desítky 
pracovních listů pro výuku témat OČMU volně ke stažení. Dále zde nalezneme metodické 
materiály, databázi obrázků, testovací systém pro tvorbu testů a podklady pro projektové 
vyučování, které v dnešní době získává na popularitě. Též v této sekci nalezneme nabídku 
realizace vzdělávacích programů se záchranáři například ve školách nebo v rámci školy 
v přírodě, školního výletu či lyžařského výcviku a taktéž je možné si přímo zde objednat 
doplňkové výukové učebnice a další pomůcky.103 
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 Hasičský záchranný sbor České republiky. Soutěže a výstavy: 112 v textu, 112 ve verších [online]. 2013. 
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 Zpráva o činnosti za rok 2012. Hasičský záchranný sbor České republiky. [online]. 2012 
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 Bližší informace dostupné z: http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=2521 
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 Zpráva o činnosti za rok 2012. Hasičský záchranný sbor České republiky. [online]. 2012. 
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 Bližší informace dostupné z: http://www.zachranny-kruh.cz/pro-skoly/ 



Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 
Mgr. Nela Štěříková, Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva na základních školách: Aktuální situace a trendy (2016_C_08) 

 
32 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

Příslušníci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v roce 1996 vytvořili 
projekt „Dráček Hasík“. Hlavním nositelem tohoto projektu je od roku 2001 nezisková 
organizace Citadela Bruntál a od roku 2006 se k němu postupně připojilo v České republice 
svými koncepcemi PVČ osm hasičských záchranných sborů krajů. V rámci preventivního 
programu „HASÍK CZ – Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“ 
navštěvují instruktoři Dráčka Hasíka žáky ve 2. a 6. ročníku základní školy. Mimo tuto 
iniciativu Citadela Bruntál realizuje vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci DVPP a to 
prostřednictvím 5denního kurzu. Účastníkům jsou předávány informace o požární ochraně, 
základních opatřeních ochrany obyvatelstva a zásadách poskytování první pomoci. 
Absolventi této vzdělávací akce obdrží osvědčení dle akreditace MŠMT č. j. 21 258/2009-25-
423. A v neposlední řadě je Citadela Bruntál autorem řady metodických materiálů.104 
 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje spolupracuje se sdružením na ochranu 
obyvatel Rescueinfo, o. s., které vytvořilo v roce 2008 projekt Vzdělávací modul „Ochrana 
člověka za mimořádných událostí“105 pro vzdělávání pedagogů z Královéhradeckého kraje. 
Základním školám však nadále nabízí i pomoc při organizaci praktických cvičení. 
 
V Jihomoravském kraji je od roku 2008 vytvářen pracovnicemi Hasičského záchranného 
sboru Jihomoravského kraje, Krajského ředitelství Policie Jihomoravského kraje a Diecézní 
charity Brno projekt „Vaše cesty k bezpečí“ věnovaný informacím na úseku ochrany 
obyvatelstva, požární prevence, bezpečnosti občana a poskytování první pomoci.106 Tyto 
informace jsou zpracované ve formě brožurky „Vaše cesty k bezpečí, aneb chytré blondýnky 
radí…“, kterou je možné si prohlédnout na webových stránkách107 ve formátu Flash nebo si ji 
zde volně stáhnout ve formátu PDF a čerpat z ní nadstavbové informace pro výuku. 
 

                                            
104

 Bližší informace dostupné z: http://www.hasik.cz/index.html 
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 Bližší informace dostupné z: http://rescueinfo.org/oo/projekt-rady-v-nouzi/ 
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 Bližší informace dostupné z: http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci 
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 Volně dostupné z: http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci/brozurka-chytre-blondynky-radi 
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4.6.3 Ministerstvo dopravy – Samostatné oddělení BESIP  
 
BESIP jakožto samostatné oddělení Ministerstva dopravy České republiky působí jako hlavní 
koordinační subjekt bezpečnosti silničního provozu v České republice. Jeho cílem v oblasti 
dopravní výchovy, která se od září 2013 povinně zařazuje do školního vzdělávacího programu 
a do výuky základních škol, je vytvářet jednotný, ucelený, koncepční výukový materiál pro 
kontinuální edukaci předmětné problematiky od mateřských škol, přes základní školy až 
po střední školy.108 
 
MŠMT ve spolupráci s Ministerstvem dopravy – BESIP zpracovalo pomůcku pro pedagogy 
„Podklady pro výuku témat dopravní výchovy na základních školách“, jejíž struktura je 
obdobná se strukturou materiálu „Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik  
a mimořádných událostí v základních školách“ (viz kapitola 4.5 Metodické zabezpečení 
vzdělávání v oblasti OČMU).  
 
BESIP vytváří a na svých webových stránkách zveřejňuje rozličné výukové materiály, které si 
základní školy mohou buď objednat, nebo je lze prohlížet a používat online, případně 
i stahovat. Jedná se o Pracovní učebnice pro jednotlivé ročníky 1. stupně základní školy, 
Výukové stojany pro 3. a 4. třídy základní školy (zahrnující metodiku a pracovní listy), 
Interaktivní výukový program pro děti základních škol, Podklady pro projektové vyučování, 
Příručku pro pedagogy „Dopravní výchova“ s náměty Chodec a Cyklista, Tematický plán 
dopravní výchovy pro 1. a 2. stupeň základní školy, Interaktivní testy pro 1. a 2. stupeň 
základní školy a Videomateriály BESIP pro 1. a 2. stupeň základní školy. Kupříkladu ve 
školních družinách je možné působit na děti pomocí tematicky zaměřené hry pexeso nebo 
kvarteto. 
 
Ke zvýšení efektivity dopravně výchovného působení na žáky Rada vlády ministra dopravy 
pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a MŠMT ve spolupráci s Policejním 
prezidiem, Ústředním automotoklubem České republiky, Autoklubem České republiky 
a Českým červeným křížem každoročně vyhlašují v rámci Programu pro začínající cyklisty 
„Dopravní soutěž mladých cyklistů“ pro žáky 4. až 8. ročníků základních škol. Hodnotí se 
teoretické znalosti pravidel silničního provozu (test), praktické uplatňování pravidel 
silničního provozu a zvládnutí techniky jízdy na kole (jízda) a zvládnutí zásad poskytování 
první pomoci. Metodicky tuto iniciativu zabezpečuje BESIP. 
 
Dopravní výchovu podporuje i společnost ŠIK CZ, s. r. o., majitel a provozovatel edukačního 
projektu „ŠIK – Školní informační kanál“, jehož prostřednictvím jsou celoročně vysílány 
spoty na 400 obrazovkách umístěných na chodbách škol zapojených do tohoto projektu. 
V roce 2013 společnost ŠIK vyrobila 30 dílný seriál „Svět bez nehod“, který bude mít 
možnost pravidelně sledovat až 218 000 žáků základních škol. Jednotlivé díly jsou 
zveřejňovány postupně v měsíčních intervalech ve školním roce 2013/2014 až 2015/2016. 
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 Bližší informace dostupné z: http://www.ibesip.cz/cz/dopravni-vychova/zaci-zakladni-skoly 
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Ministerstvo dopravy – BESIP k dopravní výchově zejména na 1. stupni základní školy též 
doporučuje projekt společnosti ŠKODA AUTO – „ŠKODA hrou“109. Cílem tohoto projektu je 
v rámci 6 tematických modulů, k nimž jsou dostupné i metodické listy pro učitele a různých 
her upozornit na klíčové oblasti dopravní bezpečnosti pro děti.  
 
4.6.4 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska je významnou organizací na poli vzdělávání dětí 
v oblasti OČMU.110 Na území České republiky sdružuje 3 464 kolektivů mladých hasičů od 6 
do 15 let, které vede 6 194 dospělých vedoucích. Děti a mládež si zde osvojují teoretické 
informace i praktické dovednosti na úseku OČMU, které dále předávají svým vrstevníkům při 
pořádání ukázek své činnosti na základních školách na základě spolupráce těchto škol 
s vedoucími kolektivů Sdružení hasičů.111 
 
4.6.5 Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč 
 
Prevenci v celém, širším pojetí OČMU věnoval Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč 
(IOOLB) sérii 20 krátkých videoklipů, které v roce 2007 vyrobilo videostudio Institutu ochrany 
obyvatelstva Lázně Bohdaneč ve spolupráci s Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím 
Hasičského záchranného sboru České republiky, Ministerstvem zahraničních věcí, Policií 
České republiky, zdravotnickými záchranáři a Českým červeným křížem.  
 
Cílem tohoto projektu je zvýšení informovanosti, prevenci a připravenosti veřejnosti na 
různé druhy mimořádných událostí i běžných rizik. Jednotlivé výstižné spoty jsou tematicky 
zaměřené kupříkladu na varovný signál, evakuační zavazadlo, improvizovanou ochranu, 
propan butan, resuscitaci, ale i kapsářům, dopravním nehodám či krizovým 
situacím v zahraničí a dalším. DVD s jednotlivými videoklipy bylo distribuováno na základní, 
střední a vyšší odborné školy po celé České republice, případně jsou jednotlivé videoklipy 
dostupné na webových stránkách Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč 112 a lze je 
bezplatně používat jak k vlastnímu sebevzdělávání, tak k výuce na základních školách.113  

 
4.6.6 Český červený kříž 
 
Společnost Český červený kříž (ČČK) působí mimo jiné i v oblasti výuky a výchovy dětí v rámci 
problematiky OČMU jako partner projektů jiných subjektů, jak již bylo uvedeno, ale také 
vyvíjí vlastní publikační činnost. Jako příklad, ze kterého lze čerpat inspiraci při výuce nebo 
může sloužit k sebevzdělávání pedagogů, uvedeme knihu „Hry a nápady pro výuku první 
pomoci“114, která nabízí 71 her a námětů pro výuku první pomoci.  
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 Bližší informace dostupné z: http://www.skodahrou.cz/ 
110

 Bližší informace v sekci Úsek mládeže dostupné z: http://www.dh.cz/ 
111

 Hasičský záchranný sbor České republiky: Preventivně výchovná činnost. Podíl Hasičského záchranného 
sboru České republiky na realizaci Pokynu MŠMT k výuce Ochrana člověka za mimořádných událostí [online]. 
2013. 
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 Bližší informace dostupné z: http://www.ioolb.cz/video_stesti.php 
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 Hasičský záchranný sbor České republiky. Zpravodajství březen 2009: Projekt „Štěstí přeje připraveným“ se 
úspěšně rozvíjí [online]. 2009. 
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 BERNATOVÁ, E. Hry a nápady pro výuku první pomoci. 2006. 35 s. 
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A dále Český červený kříž (po schválení Ministerstvem zdravotnictví České republiky, 
Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, MŠMT a Ministerstvo dopravy) vydal v roce 2002 
závaznou metodickou pomůcku pro výuku první pomoci laiků na území České republiky 
s názvem „Standardy první pomoci“115, kterou mohou učitelé využít k získání komplexnějších 
znalostí v této oblasti. Od roku 2012 je k dostání aktuálnější, revidované vydání. Tento 
metodický materiál je volně dostupný na webových stránkách Českého červeného kříže116  
a poskytuje laické veřejnosti informace o nejvhodnějších postupech předlékařské první 
pomoci pro jednotlivé stavy ohrožení lidského zdraví nebo života. 

 
4.6.7 Česká školní inspekce 
 
V roce 2004 Česká školní inspekce (ČŠI) provedla inspekci na 59 základních školách 
k začlenění tematiky OČMU a první pomoci do školního vzdělávacího programu včetně 
průzkumu znalostí žáků. Ačkoli výsledky neměly dostatečnou vypovídací hodnotu, jednalo se 
o první ucelené informace o stavu vzdělávání v této problematice.117  
 
V roce 2007 došlo k přijetí „Ujednání o součinnosti mezi Českou školní inspekcí a Hasičským 
záchranným sborem České republiky“ pod č. j.: PO-1814/PRE-2007, které upravuje 
preventivně výchovnou činnost, konkrétně prevenci vzniku požárů, rozšiřování příruček, 
semináře, besedy a podobně. 
 
Během června 2009 byli školní inspektoři jednotlivých krajů České republiky proškoleni  
v instrukčně metodickém zaměstnání na téma „Výuka OČMU a požární prevence na 
základních a středních školách“ a seznámili se s kontaktními osobami hasičských záchranných 
sborů krajů z oddělení požární prevence a ochrana obyvatelstva.  
 
Pravidelné společné aktivity na krajské úrovni v oblasti kontroly edukace témat OČMU 
spočívají ve spolupráci při inspekční činnosti, dále v účasti na inspekcích v roli přizvané osoby 
a sdělení zjištěných závažných nedostatků na jednotlivých školách. Za tímto účelem jsou 
prováděny tematické kontroly v této oblasti a pravidelné kontroly začlenění výuky OČMU ve 
školním vzdělávacím programu.118 
 
V prvním pololetí 2013 se Česká školní inspekce chystala na provedení tematické kontroly 
na školách, která je věnována problematice výuky OČMU.119 

 
 

                                            
115

 HASÍK, Juljo a Pavel SRNSKÝ. Standardy první pomoci [online]. 2012, 83 s.  
116

 Bližší informace dostupné z: http://www.cervenykriz.eu/cz/standardy.aspx 
117

 TILCEROVÁ, Eleonóra. Cílem zavedení samostatného předmětu. Časopis 112 [online]. 2013, XII, 12/2013 
118

 Koordinace kontrolní činnosti v resortu školství: výběr z přednesených příspěvků. Česká školní inspekce. 2010, 
s. 14-15. 
119

 Hasičský záchranný sbor České republiky: Preventivně výchovná činnost. Podíl Hasičského záchranného 
sboru České republiky na realizaci Pokynu MŠMT k výuce Ochrana člověka za mimořádných událostí [online]. 
2013. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 
 

5. Úroveň znalostí žáků vybraných základních škol v oblasti témat OČMU 
 
Tato diplomová práce je věnována problematice aktuálního vzdělávání dětí a mládeže 
v oblasti ochrany obyvatelstva na základních školách a nástinu trendů jeho dalšího vývoje. 
Proto jsme se rozhodli realizovat dotazníkové šetření na vybraných základních školách ke 
zjištění úrovně vědomostí žáků těchto škol v předmětné oblasti a zjistit tak, zda je současné 
zabezpečení výuky OČMU na těchto základních školách efektivní. 
 
Výběr konkrétních základních škol, které jsme oslovili a následně v nich realizovali šetření, 
byl determinován stanovenými hypotézami a snahou získat takový výzkumný vzorek 
respondentů, který by zajistil mezikrajskou komparaci získaných dat. Výzkum byl ve své 
finální podobě uskutečněn v 5. a 9. ročnících základních škol v Jihočeském a Karlovarském 
kraji za splnění požadavku zastoupení základní školy umístěné v inundačním území (případně 
v zóně havarijního plánování) a základní školy umístěné mimo tato území v každém 
z uvedených krajů zvlášť. 

 
6.1 Cíle výzkumu 
 
Pro účely praktické části byl proveden výzkum. Cílem terénního výzkumu bylo zmapovat 
úroveň teoretických znalostí, získané osobní zkušenosti a zastávané postoje žáků 5. a 9. tříd 
vybraných základních škol Jihočeského a Karlovarského kraje v oblasti témat OČMU a jejich 
výuky včetně následného vzájemného porovnání výsledků dosažených v jednotlivých 
zkoumaných základních školách v rámci kraje i mezi vybranými kraji navzájem. 
 
Dílčím cílem výzkumu pak bylo zjistit, zda umístění základní školy v inundačním území nebo 
v zóně havarijního plánování determinuje vyšší důraz na výuku témat OČMU, potažmo vyšší 
úroveň znalostí žáků navštěvujících takovou školu, než je tomu na základních školách mimo 
tato území. 

 
6.2 Stanovení hypotéz 
 
Formulování hypotéz se opírá o takové skutečnosti jako současný stav veřejných financí, kdy 
dochází ve velkém měřítku k úsporným opatřením ve veřejném sektoru; dále o aspekt reálné 
hrozby vzniku mimořádné události na území, v němž je daná základní škola umístěna (ve 
vztahu k vybraným základním školám se jedná zejména o hrozbu přirozených a zvláštních 
povodní120 nebo hrozbu havárie v objektu, v němž je nakládáno s nebezpečnými chemickými 
látkami121). Dalším východiskem pro formulaci hypotéz bylo vydání Pokynu MŠMT  
k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů 
(č. j. 12 050/03-22 ze dne 4. března 2003) a Dodatku k učebním dokumentům pro základní 
školy, střední školy, speciální školy a vyšší odborné školy (č. j. 13 586/03-22 ze dne 4. března 

                                            
120

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 
121

 Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. 
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2003) a též fakt, že informovanost v oblasti témat OČMU může zachránit zdraví a život nejen 
přímo žáků, ale i osob v jejich okolí. 

 
Stanovené hypotézy 

 
 Od roku 2011 nedochází k tvorbě a vydávání nového metodického a výukového aparátu 

pro edukaci témat OČMU na základních školách. 
 Výuce témat OČMU na základních školách se věnují více základní školy umístěné 

v inundačním území, případně v zóně havarijního plánovaní než základní školy umístěné 
mimo tato území. 

 Úroveň znalostí žáků vybraných základních škol v oblasti OČMU dosahuje minimálně 65 %. 
 
6.3 Harmonogram výzkumu  
 
Vzhledem ke stanovení charakteristik výběrového vzorku (respondentů), kdy se muselo 
jednat o 5. a 9. ročníky základních škol v Jihočeském kraji a Karlovarském kraji, přičemž 
v rámci těchto krajů musela být vždy zastoupena jedna základní škola umístěná v inundačním 
území (případně v zóně havarijního plánování) a jedna základní škola umístěná mimo tato 
území, jsme si 20. dubna 2013 od kontaktních osob Hasičského záchranného sboru 
Jihočeského kraje a Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje vyžádali v jejich 
územní působnosti vytipování základních škol podle požadovaných charakteristik. 
 
Na základě těchto informací jsme v období od 25. dubna – 2. června 2013 oslovili s žádostí  
o provedení dotazníkového šetření celkem sedm základních škol a k této žádosti připojili 
průvodní dopis (viz Příloha č. 3 Průvodní dopis k žádosti o provedení dotazníkového šetření)  
a následně jsme provedli dotazníkové šetření na pěti z nich, jak je uvedeno v následující 
tabulce (Tabulka č. 2 Základní školy, které se zúčastnily dotazníkového šetření). 

 

Název základní školy Termín 
Respondentů 

5. ročník 9. ročník celkem 

ZŠ Nejdek, nám. Karla IV. 423 14. května 2013 33 37 70 

ZŠ Sokolov, Rokycanova 258 6. června 2013 43 33 76 

ZŠ a MŠ Nerudova 9, 
České Budějovice 

4. června 2013 46 33 79 

ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, 
Rudolfovská 143, 
České Budějovice 

31. května 2013 13 – 13 

ZŠ Máj I, M. Chlajna 21, 
České Budějovice 

31. května 2013 – 28 28 

Tabulka č. 2 Základní školy, které se zúčastnily dotazníkového šetření.122 
 

                                            
122

 Vlastní zpracování (v horní části tabulky představujeme zúčastněné základní školy z Karlovarského kraje  
a v dolní části jsou uvedeny zúčastněné základní školy z Jihočeského kraje. Tučně jsou znázorněné základní 
školy umístěné v inundačním území). 
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Celkem se dotazníkového šetření zúčastnilo 135 respondentů z 5. ročníků základních škol 
a 131 respondentů z ročníků devátých. Suma zainteresovaných osob do dotazníkového 
šetření odpovídá 266 respondentům. 
6.4 Použité metody, techniky, postupy a technologie  
 
Při provádění terénního šetření a jeho vyhodnocování bylo použito vícero metod. Ke sběru 
primárních dat jsme zvolili zejména metodu dotazníkového šetření a metodu 
polostrukturovaného rozhovoru s pedagogy a se zástupci Hasičského záchranného sboru 
České republiky věnujícím se preventivně výchovné činnosti. 
 
K tvorbě dotazníků jsme použili výpočetní techniku a program Microsoft Word. Dotazník je 
strukturován do tří částí. První část zjišťuje identifikační údaje a též má funkci kontrolní, pro 
zpětnou vazbu při vyhodnocování (navštěvovaná základní škola, pohlaví a věk). Druhá, 
nazvaná znalostní část, obsahuje jak otázky uzavřené, tak i otázky otevřené. V třetí části jsou 
zkoumány subjektivní postoje a osobní zkušenosti s opatřeními ochrany obyvatelstva. Vzory 
zadávaných dotazníků ve variantách pro 5. ročníky a 9. ročníky základních škol uvádíme 
v příloze (viz Příloha č. 4 Dotazník pro 5. ročníky základních škol a Příloha č. 5 Dotazník pro  
9. ročníky základních škol). 
 
Ke zmapování úrovně teoretických znalostí z problematiky OČMU, byly primárně využity 
testové otázky navržené v příloze materiálu zpracovaného pro učitele témat OČMU 
„Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí  
v základních školách.123 Důvodem této strategie bylo zajištění použití relevantní sady otázek, 
díky které budou žákům položeny otázky odpovídající jejich věku a absolvovaným ročníkům 
základní školy. 
 
Informace získané od pedagogů a zástupců Hasičského záchranného sboru České republiky 
jsme aplikovali pomocí induktivně-deduktivních metod a na základě jejich syntetizace 
a vzájemném propojení s poznatky získanými studiem dokumentů a zveřejněných 
informačních materiálů (zejména přístupných na internetu). 
 
K vlastnímu vyhodnocení statistických dat získaných z dotazníkového šetření bylo využito 
programu Microsoft Excel, konkrétně funkcionalita Analýza dat a základní markanty nástroje 
Popisná statistika (tj. minimum, maximum, součet, střední hodnota, medián) a funkce 
vytváření grafů. 

                                            
123

 Hasičský záchranný sbor České republiky. Preventivně výchovná činnost: Podklady k výuce témat ochrany 
člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách [online]. 2012. 
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7. Dotazníkové šetření v 5. ročnících vybraných základních škol 
 
Dotazníkové šetření v 5. ročnících základních škol bylo realizováno ve čtyřech základních 
školách. Konkrétně v Základní škole Nejdek, nám. Karla IV. 423, Nejdek (ZŠN); v Základní 
škole Sokolov, Rokycanova 258, Sokolov (ZŠS); v Základní škole a Mateřské škole Nerudova, 
Nerudova 9, České Budějovice (ZŠČB); a v Základní škole a Mateřské škole T. G. Masaryka, 
Rudolfovská 143, České Budějovice (ZŠR). V rámci kapitoly 6.2 Interpretace výsledků 
znalostní sady otázek uvádíme pro lepší grafickou přehlednost mírně modifikované znění 
otázek. Přesné zadání otázek je uvedeno v Příloze č. 4 Dotazník pro 5. ročníky základních 
škol. Řádky tabulek s údaji o odpovědích respondentů ze základních škol zvýrazněné tučným 
písmem na šedém podkladu znázorňují základní školy umístěné v inundačním území. 

 
8.1 Charakteristika souboru respondentů 

 
1. Navštěvuji základní školu 
 
Otázka č. 1 slouží ke zjištění celkového počtu respondentů z jednotlivých základních škol. 
Celkový soubor tedy zahrnuje 135 respondentů. 

 
2. Pohlaví 

 
Otázka č. 2 má informativní charakter a poskytuje přehled o zastoupení dívek a chlapců 
v souboru. Pro náš výzkum není rozlišování pohlaví rozhodující. Znalosti a dovednosti získané 
při výuce témat OČMU by měl ovládat každý. 
 

Název základní 
školy 

Respondentů 

Celkem Dívek Chlapců 

ZŠČB 46 21 25 

ZŠR 13 6 7 

ZŠS 43 28 15 

ZŠN 33 16 17 

 
3. Věk 
 
Tato otázka byla rovněž zařazena pro ověření, že byla zadána správná varianta dotazníku. 
Všech 135 respondentů zaškrtlo možnost „9 – 12 (5. třída)“. 
 
8.2 Interpretace výsledků znalostní sady otázek  
 
Sada znalostních otázek čítá 27 otázek (tj. otázka č. 4 – č. 30) a na ni navazuje sada 5 otázek 
zkoumajících subjektivní postoje a osobní zkušenosti s opatřeními ochrany obyvatelstva (tj. 
otázka č. 31 – č. 35). Zde budeme analyzovat jednotlivé otázky, přičemž vždy, kde to bude 
možné, vyznačíme správnou odpověď podtržením a správná odpověď bude začínat na 
novém řádku. 
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Uvedené závěry nelze považovat za obecně platné vzhledem k velikosti zkoumaného 
souboru a vztahují se jen ke zkoumaným základním školám. 
 
4. Jaká telefonní čísla mají jednotlivé záchranné a bezpečnostní sbory? Na kterém čísle se 

dovoláš jakékoliv pomoci v tísni – označ křížkem. 
 
A) Policie České republiky; B) Hasičský záchranný sbor České republiky; C) Jednotné evropské 
číslo tísňového volání; D) Zdravotnická záchranná služba. 
 
Nejprve měli respondenti doplnit příslušná tísňová telefonní čísla a následně měli jako 
správnou odpověď zvolit a označit křížkem variantu C. Tedy, že se jakékoli pomoci v tísni 
dovolají na nouzovém telefonním čísle 112. 
 

ZŠ 
Správné odpovědi (četnost) Správné odpovědi (%) 

A B C D A B C D 

ZŠČB 35 34 30 33 76,09 73,91 65,22 71,74 

ZŠR 13 13 13 13 100 100 100 100 

ZŠS 42 41 40 40 97,67 95,35 93,02 93,02 

ZŠN 28 20 23 22 84,85 60,61 69,70 66,67 

 
 
V první části 4. otázky měli respondenti za úkol doplnit tísňová telefonní čísla Policie České 
republiky – tedy 158, Hasičského záchranného sboru České republiky – tedy 150, Jednotného 
evropského čísla tísňového volání (JEČTV) – tedy 112 a Zdravotnické záchranné služby – tedy 
155.  
 
Ze vzájemného porovnání lze usuzovat, že nouzová telefonní čísla spolehlivě ovládají pouze 
žáci ZŠR. Nejznámějším nouzovým telefonním číslem je číslo 158 (Policie České republiky), 
naopak nejméně známým je 112 (JEČTV) a 150 (Hasičský záchranný sbor České republiky).  
 

  

ZŠ 
Správné odpovědi „C“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 38 8 82,61 17,39 

ZŠR 11 2 84,62 15,38 

ZŠS 37 6 86,05 13,95 

ZŠN 22 11 66,67 33,33 
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Výše uvedený graf znázorňuje odpovědi na druhou část 4. otázky a vyplývá z něj, že žáci 
vybraných základních škol ve většinové míře vědí, na které tísňové telefonní číslo zavolat, 
nebudou-li si jisti, konkrétně kterou základní složku integrovaného záchranného systému 
v tísni zavolat. Správnost odpovědí žáků jednotlivých škol je srovnatelná, vyjma žáků ZŠN, 
kteří si s touto otázkou poradili nejhůře.  
 
A též bychom chtěli upozornit, že jsme se bohužel nejednou setkali s odpovědí, že jednotné 
evropské číslo tísňového volání má podobu 911. 

 
5. Co musíš správně říct, když voláš na tísňové telefonní číslo?  
 
A) Co se stalo, kde se to stalo, ale nesmíš říct své jméno a telefonní číslo; B) Co se stalo, kde 
se to stalo, kdo volá a z jakého telefonního čísla volá; C) Co se stalo, jméno toho, komu se to 
stalo, kdo volá a co mám na sobě; D) Stačí se dovolat na tísňovou linku a hned zavěsit. 
 

 
 
Ačkoli lze považovat znalost informací, které máme sdělit operátorovi/ operátorce při 
tísňovém hovoru za méně důležitou než znalost samotných telefonních čísel, doporučili 
bychom vzhledem k poměru správných odpovědí, aby se pozornost pedagogů při výuce 
témat OČMU orientovala i tímto směrem (například pomocí hraných telefonátů vyzkoušet si 
vést takový rozhovor). 
 
Celkově hodnotíme odpovědi na tuto otázku jako méně uspokojivé, zejména u žáků ZŠR, 
kteří sice spolehlivě znají podoby tísňových telefonních čísel, ale informace, které by na nich 
měli sdělit, už zná pouhých 38,46 % žáků. 
 
Dále lze v rámci této otázky odvodit, že v souhrnu jsou informovanější žáci škol umístěných 
v inundačním území oproti žákům škol mimo toto území. 

 

ZŠ 
Správné odpovědi „B“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 34 12 73,91 26,09 

ZŠR 5 8 38,46 61,54 

ZŠS 34 9 79,07 20,93 

ZŠN 20 13 60,61 39,39 
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6. Smí se chodit po kolejích nebo je přecházet mimo železniční přejezd? 
 
A) Dovolí-li to výpravčí, může se po kolejích zkrátit cesta domů; B) Smí se, pokud mi to 
nezakážou rodiče; C) Nesmí se, je to velmi nebezpečné; D) Smí se pouze za tmy, kdy jsou 
vidět světla vlaku. 
 

 
 
Tato otázka spadá do oblasti témat běžných rizik, se kterými se děti mohou setkat. 
Z odpovědí žáků všech vybraných základních škol je patrné, že se těmto tématům věnuje 
velká pozornost a děti vědí, jak se správně v takových situacích zachovat. Procento 
správných odpovědí nekleslo pod hranici 93 %. 

 
7. Kterým situacím se říká mimořádné události?  
 
A) Jedná se pouze o povodně, zemětřesení, sopečné výbuchy a sněhové laviny; B) Situacím, 
při kterých je ohroženo zdraví a životy více lidí a dochází při nich k velkým škodám na 
majetku nebo životním prostředí; C) Jedná se pouze o teroristické útoky, dopravní nehody, 
šikanu a epidemie; D) Když jsem nemocný. 
 

 
 
Přestože žáci v průměru zvolili správnou odpověď v 77 % případech, hodnotíme znalosti žáků 
pozitivně a to z toho důvodu, že odpověď „D“ nezvolil žádný respondent a volbu varianty  
„A“ a „C“ lze vzhledem k věku respondentů též považovat za zčásti správnou. 

 

ZŠ 
Správné odpovědi „C“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 43 3 93,48 6,52 

ZŠR 13 0 100 0 

ZŠS 43 0 100 0 

ZŠN 31 2 93,94 6,06 

ZŠ 
Správné odpovědi „B“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 34 12 73,91 26,09 

ZŠR 8 5 61,54 38,46 

ZŠS 37 6 86,05 13,95 

ZŠN 29 4 87,88 12,12 
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8. Je bezpečné poslouchat při pohybu ve městě hudbu ze sluchátek?  
 
A) Ne, není to bezpečné, neuslyším ostatní zvuky; B) Ano, ale musím znát všechny písničky; 
C) Ano, ale nesmím si nahlas pískat a zpívat; D) Ano, nemůže se nic stát. 
 

 
 
Tato otázka svým charakterem též spadá do oblasti běžných rizik a její obsah považujeme za 
základní znalost potřebnou pro vlastní bezpečnost dětí. Pokud se člověk pohybuje ve městě 
se sluchátky na uších a poslouchá hudbu, nemusí slyšet ostatní (výstražné) zvuky a ohrožuje 
tak nejen svou bezpečnost.  
 
Z výsledků je patrné, že zejména ZŠR, ale i ZŠN a ZŠČB by se prevenci v rámci dané 
problematiky měly více věnovat. 

 
9. Šikana je:  
 
A) Žalování paní učitelce; B) Rvačka; C) Opakované a úmyslné ubližování a zesměšňování; 
D) Pošťuchování, legrace a posmívání. 
 

 
 
Z odpovědí jsou patrné úspěšné osvětové programy prevence šikany na školách od nejnižších 
ročníků a odpovědím zde není téměř co vytknout. 
 

ZŠ 
Správné odpovědi „A“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 38 8 82,61 17,39 

ZŠR 9 4 69,23 30,77 

ZŠS 39 4 90,70 9,30 

ZŠN 25 8 75,76 24,24 

ZŠ 
Správné odpovědi „C“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 43 3 93,48 6,52 

ZŠR 11 2 84,62 15,38 

ZŠS 41 2 95,35 4,65 

ZŠN 31 2 93,94 6,06 
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10. Co správně uděláš se spadlými dráty vysokého napětí?  
 
A) Odklidím je, aby nepřekážely; B) Zavolám kamarády, aby mi je pomohli odvézt do sběrny 
surovin; C) Můžu na ně sahat, jen pokud neprší a není mokro; D) Nikdy na ně nesahám, ani 
se k nim nepřibližuji. 
 

 
 
Na základě výše uvedených výsledků lze konstatovat, že respondenti s touto otázkou neměli 
sebemenší problém a též lze předpokládat, že znalosti této problematiky si ještě rozšíří na 
druhém stupni ZŠ během hodin fyziky. 

 
11. Jak se správně zachováš, je-li ve škole vyhlášen požární poplach?  
 
A) Poslouchám pokyny dospělých a postupuji přesně podle nich; B) Sbalím si věci do aktovky 
a můžu jít domů – výuka už nebude pokračovat; C) Telefonuji rodičům, aby si pro mě přijeli – 
do té doby neopustím třídu; D) Křičím: „Hoří!“ a utíkám se schovat do nejvyššího patra školy. 

 

 
 
Kromě respondentů ZŠN, kde správně odpovědělo 93,94 % z dotázaných, v rámci ostatních 
zkoumaných základních škol uvedli správnou odpověď všichni respondenti. Vzhledem 
k počtu špatných odpovědí (tj. 2 chybné odpovědi) lze odhadnout, že se s určitou 
pravděpodobností jednalo o recesi a všichni žáci 5. ročníků vědí, jak se správně zachovat při 
vyhlášení požárního poplachu na základní škole a napomůžou tím k organizované evakuaci 
školy a zabránění vzniku paniky a chaosu. 
 

ZŠ 
Správné odpovědi „D“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 44 2 95,65 4,35 

ZŠR 13 0 100 0 

ZŠS 43 0 100 0 

ZŠN 31 2 93,94 6,06 

ZŠ 
Správné odpovědi „A“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 46 0 100 0 

ZŠR 13 0 100 0 

ZŠS 43 0 100 0 

ZŠN 31 2 93,94 6,06 
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12. Při poskytování první pomoci:  
 
A) Dbám především na svoji bezpečnost (např. prolomí-li se led pod kamarádem, nesnažím 
se ho vytáhnout sám a zavolám co nejrychleji pomoc); B) Dbám v první řadě na záchranu 
postiženého; C) Dbám na svůj pitný režim; D) Dbám především na bezpečnost svých 
kamarádů. 
 

 
 
Svým charakterem tato otázka spadá do oblasti zásad poskytování první pomoci a zásad 
bezpečného chování. Jejich znalost může být i životně důležitá, neboť i ze zachránce se 
chybným postupem může v okamžiku stát postižený.  
 
A jak demonstruje výše uvedený graf, jejich znalost u respondentů je zcela nedostatečná. 
Nejlepšího výsledku dosáhli žáci ZŠS, přestože správnou odpověď označilo pouze 62,79 % 
z nich. Ze všech respondentů odpovědělo správně necelých 49 %. Přibližně 37 % chybných 
odpovědí představuje varianta „B“ a zhruba 14 % varianta „D“. Variantu „C“ nezvolil žádný 
z respondentů. 

 
13. Jak se správně zachovat, udělá-li se spolužákovi špatně z velkého horka a je mu na 

omdlení? 
  

A) Položím ho na bok, vyndám mu jazyk z pusy a nechám ho být; B) Zavolám hasiče, aby 
přijeli a pokropili ho vodou; C) Položím ho ve stínu na záda, mírně mu zvednu nohy a podám 
mu chladné tekutiny; D) Neudělám nic, až si odpočine, bude v pořádku. 
 

 
 
Z průzkumu vyplývá, že žáci tuto problematiku ovládají. Nejčastější chybná varianta 
odpovědi (zvláště u ZŠN) je „A“. Ta je však z logiky věci iracionální. 
 

ZŠ 
Správné odpovědi „A“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 21 25 45,65 54,35 

ZŠR 2 11 15,38 84,62 

ZŠS 27 16 62,79 37,21 

ZŠN 16 17 48,48 51,52 

ZŠ 
Správné odpovědi „C“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 42 4 91,30 8,70 

ZŠR 12 1 92,31 7,69 

ZŠS 43 0 100 0 

ZŠN 27 6 81,82 18,18 
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14. Jak správně zacházet se zraněným, u kterého mohlo dojít kvůli úrazu k poranění 
páteře?  

 
A) Posadím ho na židli a vyčkám na příjezd zdravotníků; B) Přetočím ho na bok nebo na 
břicho, aby se nezadusil, pokud by zvracel; C) Pokud možno s ním nebudu vůbec hýbat; 
D) Pokud nemá zlomené nohy, podepřu ho a odvedu pro pomoc (za paní 
učitelkou/učitelem…). 
 

 
 
Z průzkumu vyplývá, že 42 % všech dotázaných má povědomí o správném postupu 
v takovéto situaci. Avšak téměř 29 % respondentů zvolilo variantu „D“, která je zcela 
v protikladu k základní poučce „nehýbat se zraněným s podezřením na poranění páteře, 
není-li v bezprostředním ohrožení života“.  
 
Je nutné se při výuce více zaměřit na jednotlivé zásady poskytování první pomoci  
a informovat žáky o základních postupech při jejím poskytování. 
 
15. Jaké stavy bezprostředně ohrožují život? 
 
A) Bolest hlavy, bolest břicha, zlomená ruka; B) Rýma, kašel, nachlazení; C) Zástava dechu, 
bezvědomí, masivní krvácení; D) Malá spálenina, loknutí vody z bazénu/rybníku, přejedení či 
nechutenství. 
 

 
 
Tato otázka respondentům nečinila žádné potíže a bez problémů v naprosté většině volili 
správnou odpověď. Žáci ZŠR a ZŠS shodně dosáhli 100 % správných odpovědí. V případech, 
kdy žáci ZŠČB a ZŠN chybovali, volili ve stejné míře (tj. 2 chybné odpovědi) variantu „A“  
a variantu „B“. 

ZŠ 
Správné odpovědi „C“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 25 21 54,35 45,65 

ZŠR 3 10 23,08 76,92 

ZŠS 12 31 27,91 72,09 

ZŠN 17 16 51,52 48,48 

ZŠ 
Správné odpovědi „C“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 43 3 93,48 6,52 

ZŠR 13 0 100 0 

ZŠS 43 0 100 0 

ZŠN 32 1 96,97 3,03 
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16. Jaké chování je správné při mimořádné události?  
 
A) Nedělám nic, abych nic nepokazil; B) Chaoticky pobíhám a křičím, dokud mě někdo z místa 
události neodnese; C) Pomáhám ostatním, zbytečně netelefonuji a dbám pokynů 
záchranářů; D) Neposlouchám rady záchranářů, protože smím poslouchat jenom maminku. 
 

 
 
Ačkoli v otázce č. 10 „Správné chování po vyhlášení požárního poplachu ve škole“ odpovídali 
žáci ZŠČB, ZŠR i ZŠS zcela bezchybně, promítnout znalost do obdobné situace dokázali už jen 
žáci ZŠR, kteří dosáhli 100 % úspěšnosti.  
 
Celkově lze dosažené výsledky hodnotit jako uspokojivé, ale i přes to je třeba tyto základní 
zásady žákům i nadále vštěpovat. 
 
17. Podle jakého hesla se správně chovat, začne-li na tobě hořet oblečení? 
 
A) „Sedni si, nic nedělej, čekej!“; B) „Utíkej, skákej a volej o pomoc!“; C) „Skákej, mávej 
kolem sebe rukama a snaž se svléct si oblečení!“; D) „Zastav se, lehni si a kutálej se!“. 
 

 
 
Mimo jiné se jedná o jednu ze základních zásad, které jsou dětem vštěpovány při realizaci 
programu „HASÍK CZ – Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“. Dle 
výsledků průzkumu lze konstatovat, že děti tuto informaci s vysokou pravděpodobností ve 
vzdělávacím procesu nezískaly a přitom by jim mohla v takové situaci pomoci zmírnit 
následky popálení.  
 
Doporučili bychom, aby učitelé více využívali projekty institucí nabízené na trhu, ať už od 
Citadely Bruntál, asociace Záchranný kruh nebo jiných. 

ZŠ 
Správné odpovědi „C“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 39 7 84,78 15,22 

ZŠR 13 0 100 0 

ZŠS 42 1 97,67 2,33 

ZŠN 29 4 87,88 12,12 

ZŠ 
Správné odpovědi „D“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 21 25 45,65 54,35 

ZŠR 9 4 69,23 30,77 

ZŠS 40 3 93,02 6,98 

ZŠN 18 15 54,55 45,45 
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18. Jaké mimořádné události způsobí příroda a jaké lidé? Napiš 3 příklady. 
 
Respondenti měli v rámci této otázky projevit praktickou představu o tom, jakých podob 
mohou mimořádné události (MU) nabývat. Hodnotíme ji buď jako zcela správně 
zodpovězenou (Ano – žák uvedl 3 správné příklady), nebo jako zcela špatně zodpovězenou 
(Ne – žák neuvedl žádný správný příklad). 
 

 
 
Výše uvedený graf podrobně demonstruje téměř 67 % respondentů, kteří uvedli 3 správné 
příklady naturogenních mimořádných událostí (kupříkladu sněhové laviny, povodně, 
zemětřesení, požáry, sopečný výbuch, tsunami a v ZŠN byly vzpomenuty i sesuvy půdy). Přes 
16 % respondentů neuvedlo jedinou správnou odpověď, což značí, že učitelé by měli výuku 
témat OČMU pojímat více prakticky (například s ukázkami), aby si žáci vytvořili konkrétní 
představu o nich. A 17 % respondentů uvedlo 1 až 2 správné odpovědi. 
 

 
 
Tento graf podrobně demonstruje pouhých 26 % respondentů, kteří uvedli 3 správné 
příklady antropogenních mimořádných událostí (například teroristické útoky, srážka vlaku, 
inverze, únik toxických plynů, znečištění životního prostředí, různé výbuchy, epidemie  
a požáry – pozitivním shledáváme, že žáci rozlišují požáry antropogenní a naturogenní). 
Z výzkumu tedy vyplývá, že na prvním stupni základních škol je pozornost zaměřena více na 
mimořádné události způsobené přírodou než lidmi. Téměř 52 % respondentů uvedlo 1 až 2 
správné příklady a přes 22 % respondentů neuvedlo žádný správný příklad antropogenní 
mimořádné události. 
 

ZŠ 
Příroda – 3 správné příklady 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 30 10 65,22 21,74 

ZŠR 8 0 61,54 0 

ZŠS 34 2 79,07 4,65 

ZŠN 18 10 54,55 30,30 

ZŠ 
Lidé – 3 správné příklady 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 9 9 19,57 19,57 

ZŠR 7 2 53,85 15,38 

ZŠS 14 4 32,56 9,30 

ZŠN 5 15 15,15 45,45 



Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 
Mgr. Nela Štěříková, Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva na základních školách: Aktuální situace a trendy (2016_C_08) 

 
49 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

19. Jak zní siréna varující před mimořádnou událostí?  
 
A) Nepřerušovaný tón sirén po dobu 140 sekund; B) Kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin; 
C) Přerušovaný tón sirény po dobu 60 vteřin; D) Kolísavý tón sirény po dobu 60 vteřin.  
(Každá z nabízených variant byla doplněna o informaci, že se daný tón zpravidla 3x opakuje  
v přibližně tříminutových intervalech.). 
 

 
 
Z výsledků je patrné, že žáci nevědí, jak zní varovný signál „všeobecná výstraha“.124 Z celého 
souboru zvolilo správnou odpověď jen 17 % dotázaných. Téměř 50 % respondentů označilo 
variantu „A“ popisující průběh signálu „zkouška sirén“. 17 % respondentů zvolilo variantu „C“ 
popisující průběh signálu „požární poplach“ a odpověď „D“ chybně vybralo za 16 % 
dotázaných. 
 
20. Jak se správně zachovat, jsi-li sám doma a zazní varovný signál?   
 
A) Vyběhnu co nejrychleji ven z domu a čekám, až přijedou rodiče; B) Zavřu a utěsním okna  
a dveře, zapnu rádio nebo televizi a sleduji, co se děje; C) Schovám se do sklepa, a pokud 
dům sklep nemá, vyběhnu z domu ven; D) Neudělám nic. 
 

 
 
I z této otázky plyne, že žáci neznají základní zásady chování při realizování opatření ochrany 
obyvatelstva. Varovný signál v našich podmínkách obvykle signalizuje únik nebezpečných 
chemických látek, proto je varianta „A“ zcela iracionální. Druhý pravděpodobný důvod pro 
spuštění varovného signálu představují povodně, proto je nesmyslná i varianta „C“, kdy by 
nás ve sklepě mohla ohrozit stoupající voda. 
 

                                            
124

 Přestože jsou volně dostupné výukové matriály (např. na webových stránkách Asociace Záchranný kruh jsou 
jednotlivé signály nejen popsány, ale i doplněny o zvukové ukázky, neboť není tolik důležité znát popis 
jednotlivých signálů, ale reálně je umět rozpoznat.) 

ZŠ 
Správné odpovědi „B“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 10 36 21,74 78,26 

ZŠR 5 8 38,46 61,54 

ZŠS 3 40 6,98 93,02 

ZŠN 5 28 15,15 84,85 

ZŠ 
Správné odpovědi „B“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 16 30 34,78 65,22 

ZŠR 8 5 61,54 38,46 

ZŠS 14 29 32,56 67,44 

ZŠN 4 29 12,12 87,88 
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Ze všech dotázaných správně odpovědělo 31 %, nejčetnějšími odpověďmi jsou varianta „A“ 
s 35 % a varianta „C“ s 27 % odpovědí respondentů. 

 
21. Jak se správně zachovat, zastihne-li tě bouřka s blesky v terénu? 
 
A) Nic se neděje, pokračuji v chůzi; B) Utíkám na kopec, aby mi nehrozilo, že se utopím, až se 
vylijí řeky z břehů; C) Schovám se pod strom, abych nezmokl a nenastydl; D) Dřepnu si  
s nohama a rukama u sebe. 
 

 
 
Celkově více než polovina (tj. 64 %) respondentů ví, jak se při bouřce s blesky zachovat 
v otevřeném terénu. Avšak i zde je ještě prostor pro zlepšení.  

 
22. Jak se při povodních správně chovat? 
 
A) Na břehu sleduji, jak voda stoupá, radím se s kamarády, co budeme dělat; B) Dbám 
pokynů dospělých, připravím si evakuační zavazadlo, okamžitě opustím nebezpečné místo; 
C) Utíkám co nejrychleji schovat do sklepa; D) Vrátím se do zatopeného domu pro křečka, 
nezapomenu na aktovku. 
 

 
 
Z dotazníkového šetření vyplývá, že je žákům intenzivně vštěpováno, že je nezbytné 
v ohrožujících situacích dbát pokynů dospělých. Výsledky této znalostní otázky jsou celkově 
excelentní. 

ZŠ 
Správné odpovědi „D“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 30 16 65,22 34,78 

ZŠR 9 4 69,23 30,77 

ZŠS 29 14 67,44 32,56 

ZŠN 18 15 54,55 45,45 

ZŠ 
Správné odpovědi „B“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 44 2 95,65 4,35 

ZŠR 13 0 100 0 

ZŠS 43 0 100 0 

ZŠN 31 2 93,94 6,06 
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23. Jak se správně zachovat, budeš-li při požáru v zakouřené místnosti? 
 
A) Držím se u země, chráním si nos a pusu, co nejrychleji místnost opustím bezpečnou 
cestou; B) Otevřu okno; C) Počkám v místnosti, než přijedou hasiči; D) Má-li budova více 
pater, snažím se dostat do co nejvyššího patra, kde se schovám a počkám na hasiče. 
 

 
 
Přesně 80 % všech respondentů zná správnou odpověď. Na grafu je možné pozorovat 
zajímavý jev, kdy respondenti z obou základních škol umístěných v inundačním území dosáhli 
lepších výsledků (přibližně 86 % správných odpovědí) než dotázaní z obou základních škol 
mimo toto území, kteří odpověděli správně v cca 68 % případů. Druhou nejčastější odpovědí 
byla varianta „B“, kterou zvolilo 7 % ze všech dotázaných. 

 
24. Jak se správně zachovat, osloví-li tě na internetu neznámý člověk a nabídne ti schůzku 

(chce po tobě fotografii, informace atp.)?  
 
A) Jsem rád, mám nového kamaráda, takže s ním jdu ven; B) Ven s cizím člověkem nejdu, ale 
odpovím mu na všechny otázky. Fotku mu pošlu, pokud mi ji pošle i on; C) Ven s cizím 
člověkem nejdu, ale můžu ho pozvat k sobě domů; D) Nikam s takovým člověkem nejdu 
(fotografii mu nedám, nesdělím mu žádné informace o sobě ani o rodině) a pro jistotu 
informuji rodiče. 
 

 
 
Z výsledků této otázky vyplývá, že žáci znají zásady bezpečného chování na internetu. Menší 
odchylku tvoří 4 dotázaní ze ZŠN, kteří považují za správné jednání variantu „B“, kterou zvolil 
i 1 respondent ze ZŠČB.  

 
25. Kde si v lese správně můžeš rozdělat ohýnek? 
 
A) Ohniště v lese být může, ale musí být dobře schované; B) Ohniště v lese být nesmí. Musí 
být nejméně 50 metrů od lesa; C) Ohniště v lese být smí, jen pokud minimálně 10 dní 

ZŠ 
Správné odpovědi „A“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 39 7 84,78 15,22 

ZŠR 9 4 69,23 30,77 

ZŠS 38 5 88,37 11,63 

ZŠN 22 11 66,67 33,33 

ZŠ 
Správné odpovědi „D“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 44 2 95,65 4,35 

ZŠR 13 0 100 0 

ZŠS 43 0 100 0 

ZŠN 28 5 84,85 15,15 
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nepršelo, aby oheň příliš nedýmal a neplašil zvěř; D) Ohniště v lese být může, ale musí být 
blízko studánka s vodou. 
 

 
 
V průměru byla správná odpověď zvolena v 70 % případů, avšak jak vyplývá z grafu v ZŠN 
vybralo správnou odpověď jen 54,55 % dotázaných. 
 
Ze všech zkoumaných základních škol označilo variantu „D“ 29 respondentů (tj. 21,5 %). Bylo 
by vhodné při vyučování více apelovat na protipožární prevenci. 

 
26. Co je to evakuace? 
 
A) Organizované přemístění osob, zvířat či věcí z ohroženého místa do bezpečí; 
B) Organizované stěhování do jiného města; C) Organizovaný odchod 2 a více tříd ze školy do 
divadla; D) Organizované opuštění třídy po vyučování. 
 

 
 
S termínem „evakuace“ se žáci setkávají během výuky témat OČMU. Učí se, kdy k ní dochází 
a jak se při ní chovat, proto je žádoucí, aby pojmu rozuměli.  
 
Nejvíce obtíží tato otázka představuje pro žáky ZŠN, kteří v této otázce dosáhli 78,79 % 
úspěšnosti. Ostatní dotázaní, jak znázorňuje graf, označili správnou odpověď průměrně 
v 91,5 % případů, což je velmi uspokojivý výsledek. 

 
27. Jak se správně zachovat, zjistíš-li, že v domě vznikl požár? 
 
A) Křikem a boucháním na dveře upozorním všechny v okolí, vyběhnu ven a přivolám hasiče; 
B) Schovám se v domě na bezpečné místo a čekám na příjezd hasičů; C) Zavolám hasiče  
a čekám doma, do doby než přijedou a vynesou mě bezpečnou cestou ven; D) Vyběhnu  
z domu a přivolám hasiče. Nezdržuji se upozorňováním ostatních lidí, každý to zjistí sám. 
 

ZŠ 
Správné odpovědi „B“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 33 13 71,74 28,26 

ZŠR 9 4 69,23 30,77 

ZŠS 35 8 81,40 18,60 

ZŠN 18 15 54,55 45,45 

ZŠ 
Správné odpovědi „A“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 41 5 89,13 10,87 

ZŠR 12 1 92,31 7,69 

ZŠS 40 3 93,02 6,98 

ZŠN 26 7 78,79 21,21 
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Správná odpověď na tuto testovou otázku představuje varianta „A“, ale přihlédneme-li 
k principu, že v první řadě dbáme na vlastní bezpečnost a představíme-li si situaci, kdy je 
požár natolik rozsáhlý, že jsme ohroženi na svém zdraví a životě, lze považovat za správnou 
odpověď i variantu „D“. 
 
Budeme-li vycházet z premisy, že správně jsou varianty „A“ i „D“, pak dotázaní dosáhli 81,5% 
úspěšnosti. Budeme-li se striktně držet názoru, že správně je pouze varianta „A“, pak tuto 
odpověď zvolilo přes 58 % dotázaných, pro variantu „B“ je téměř 7 %, pro „C“ hlasovalo 12 % 
a „D“ uvedlo 23 % žáků. 
 
I výsledky této otázky potvrzují potřebu více se orientovat na protipožární prevenci 
a ochranu na základních školách a vštípit žákům základní návyky potřebné pro ochranu života 
a zdraví v nebezpečných situacích. 

 
28. Evakuační zavazadlo je: 
 
A) Školní taška s učením; B) Kufr se sbalenými věcmi na dovolenou u moře; C) Kufr  
s oblečením do společnosti; D) Batoh s jídlem, pitím, oblečením, doklady, léky a baterkou. 
 

 
 
S touto otázkou si respondenti poradili úspěšně. Ze 13 špatných odpovědí je 
nejfrekventovanější varianta „C“, kterou dotázaní uvedli v 7 případech (tj. 5 %). 

 

ZŠ 
Správné odpovědi „A+D“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 40 6 86,96 13,04 

ZŠR 10 3 76,93 23,07 

ZŠS 32 11 74,42 25,58 

ZŠN 28 5 84,85 15,15 

ZŠ 
Správné odpovědi „D“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 41 5 89,13 10,87 

ZŠR 13 0 100 0 

ZŠS 40 3 93,02 6,98 

ZŠN 28 5 84,85 15,15 
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29. Jaké prostředky improvizované ochrany znáš – jsou to věci, které najdeš doma,  
a ochrání tě před škodlivými látkami, které mohou unikat při havárii do vzduchu?  

 
Respondenti měli uvést alespoň 1 příklad prostředku improvizované ochrany k zakrytí těla, 
rukou, nohou a hlavy. Vyhodnocení je provedeno uvedením počtu dotázaných z jednotlivých 
ZŠ, kteří uvedli validní odpověď. 
 

 

 
 
Tento graf názorně zobrazuje celkově nadprůměrné výsledky respondentů ze ZŠS, která je 
umístěna v inundačním území. Naopak celkově podprůměrné znalosti vykazují odpovědi 
žáků ZŠČB, která je taktéž umístěna v inundačním území. A celkově průměrné výsledky 
můžeme pozorovat u dotázaných ze ZŠR a ZŠN, které jsou umístěny mimo inundační území. 
 
Na základě těchto výsledků lze odvodit, že je třeba se při výuce více věnovat improvizované 
ochraně dýchacích cest a povrchu těla. Opět se jedná o jednoduché zásady a pravidla, která 
však mohou zásadně ovlivnit „akutní i následný zdravotní stav“ postižených v zamořeném 
prostoru.  

ZŠ 
Alespoň 1 správný příklad Alespoň 1 správný příklad [%] 

Tělo Ruce Nohy Hlava Tělo Ruce Nohy Hlava 

ZŠČB 22 31 28 28 47,83 67,39 60,87 60,87 

ZŠR 9 10 10 11 69,23 76,92 76,92 84,62 

ZŠS 38 39 39 42 88,37 90,70 90,70 97,67 

ZŠN 18 23 22 24 54,55 69,70 66,67 72,73 
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30. Někdo oznámí, že je ve škole výbušnina. Co se stane? 
 
A) Je vyhlášena evakuace školy. (I v případě, kdy se jedná o zlomyslné volání, musí být viník 
nalezen, protože se jedná o trestný čin); B) Je vyhlášena evakuace školy. Pokud výbušnina 
nebude nalezena, nejedná se o trestný čin. Byla to přeci jen legrace a nikomu se nic nestalo. 
Viník hledán nebude; C) Ihned se bude hledat viník; D) Nestane se nic. 
 

 
 
Existuje možnost, že se žáci již s touto situací setkali, a tak mohou čerpat znalosti z praxe. 
Průměrně odpovědělo správně přes 87 % dotázaných. Procentuálně nejvíce špatných 
odpovědí zvolili respondenti ze ZŠR, ti odpověděli správně v 69,23 % případů. A například 
druhou nejčetnější odpovědí byla varianta „B“, kterou zvolilo 11 dotázaných, to je 8 % 
z celkového souboru. 
 
8.3 Interpretace výsledků otázek na subjektivní postoje a zkušenosti  
 
Poslední sada pěti uzavřených a/nebo polouzavřených otázek zkoumá subjektivní postoje  
a osobní zkušenosti s opatřeními ochrany obyvatelstva.  

 
31. Už jsi někdy volal/a na nějakou tísňovou linku?  
 
Zvolil-li respondent variantu „Ano“, pak měl za úkol doplnit, na jaké tísňové číslo volal  
a z jakého důvodu. 
 

 
 
Je patrné, že dotázaní ve svém věku ještě neměli moc příležitostí dostat se do situace, kdy by 
museli osobně kontaktovat základní složky integrovaného záchranného systému. Přesto 
6 respondentů uvedlo, že volalo na tísňovou linku zdravotnické záchranné služby – 155, a to 
z důvodů jako autonehoda, zranění, astma, ztráta vědomí či kvůli zdravotnímu stavu 
maminky. Na tísňovou linku Policie České republiky – 158 dle výsledků šetření volal  
1 dotázaný a to kvůli ohlášení šikany. 

ZŠ 
Správné odpovědi „A“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 40 6 86,96 13,04 

ZŠR 9 4 69,23 30,77 

ZŠS 40 3 93,02 6,98 

ZŠN 29 4 87,88 12,12 

ZŠ 
Odpovědi „Ano“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 3 43 6,52 93,48 

ZŠR 1 12 7,69 92,31 

ZŠS 2 41 4,65 95,35 

ZŠN 1 32 3,03 96,97 
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32. Setkal/a jsi se už někdy s nějakou mimořádnou událostí? 
 
Zvolil-li respondent variantu „Ano“, pak měl za úkol doplnit, s jakou mimořádnou událostí se 
setkal. 
 

 
 
Celkem 2 respondenti uvedli jako mimořádnou událost, se kterou se setkali úraz cyklisty  
a úraz spolužačky. Přestože pro dotázaného taková situace mohla představovat mimořádnou 
událost, nebyly tyto odpovědi klasifikovány jako validní a byly zahrnuty do kolonky „Ne“. 
 
Podíváme-li se na jednotlivé odpovědi podrobněji, lze uvést, že v ZŠN se setkal 
s mimořádnou událostí pouze 1 respondent, a to konkrétně s požárem. Podobně i v ZŠR se  
1 dotázaný stal svědkem autonehody a 1 žák zažil povodně. 
 
Naopak v ZŠČB se s mimořádnou událostí setkalo nejvíce dotázaných (tj. 11 dotázaných). 
Konkrétně se jednalo ve 4 případech o autonehodu a o povodně, 2 dotázaní uvedli požár  
a 1 dotázaný zažil nahlášení nástražného výbušného systému na základní škole. 
 
Na ZŠS se s mimořádnou událostí setkalo 9 dotázaných. Konkrétně 4 z nich uvedli povodně,  
2 respondenti byli svědky požáru a dále jednotlivě dotázaní uváděli autonehodu, sebevraždu 
a tornádo. 

 
33. Myslíš si, že se můžeš bezprostředně setkat s mimořádnou událostí? 
 
Respondenti volili mezi odpovědí „Ano“ a „Ne“. 
 

 
 
Po vyhodnocení odpovědí na tuto otázku lze poukázat na skutečnost, že si dotázaní i přes 
svůj relativně nízký věk uvědomují reálnou hrozbu mimořádných událostí v jejich životě. To 
považujeme za pozitivní, neboť je to první krok k aktivnímu zájmu o získávání znalostí  
a dovedností z předmětné problematiky. 

ZŠ 
Odpovědi „Ano“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 11 35 23,91 76,09 

ZŠR 2 11 15,38 84,62 

ZŠS 9 34 20,93 79,07 

ZŠN 1 32 3,03 96,97 

ZŠ 
Odpovědi „Ano“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 33 13 71,74 28,26 

ZŠR 10 3 76,92 23,08 

ZŠS 41 2 95,35 4,65 

ZŠN 22 11 66,67 33,33 
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34. Myslíš si, že by ses uměl/a správně zachovat (využít získané znalosti), pokud by nastala 

mimořádná událost / byla vyhlášena evakuace školy? 
 
Respondenti volili mezi odpovědí „Ano“ a „Ne“. 
 

 
 
Na základě výsledků uvedených ve výše uvedeném grafu je patrné, že dotázaní ze základních 
škol mimo inundační území (tj. ZŠR, ZŠN) se cítí sebejistěji ve využití svých znalostí  
a dovedností pro případ vzniku mimořádné události než respondenti ze základních škol 
umístěných v inundačním území (tj. ZŠČB, ZŠS). 
 
Zde bychom doporučili, aby byly žákům předloženy určité věku odpovídající „důkazní 
materiály“ (například videa, novinové články atp.), aby nedošlo při reálném styku žáka 
s mimořádnou událostí k přecenění jeho sil a zároveň k podcenění nebezpečného potenciálu 
takové mimořádné události. 
 
35. Myslíš si, že je důležité, učit se ve škole o ochraně člověka za mimořádné události? 
 
Respondenti volili mezi odpovědí „Ano“ a „Ne“. 
 

 
 
Poslední otázka dotazníku zkoumala, zda žáci vnímají výuku témat OČMU jako smysluplnou  
a důležitou. Pokud odpovědi žáků nezkreslily sklony odpovídat tak, „jak se očekává“, ale 
reflektují jejich skutečný postoj k dané problematice, pak naprostá většina žáků chápe výuku 
OČMU jako podstatnou. 
 
Z komparace vyhodnocení otázky č. 34 a č. 35 vyplynuly následující skutečnosti. Celkem  
9 dotázaných uvedlo, že si myslí, že by se uměli správně zachovat při mimořádné události 
(evakuaci školy) a zároveň že výuka témat OČMU na základní škole není důležitá. Naopak  
13 respondentů považuje své znalosti a schopnosti ke zvládnutí správného jednání při 

ZŠ 
Odpovědi „Ano“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 38 8 82,61 17,39 

ZŠR 12 1 92,31 7,69 

ZŠS 37 6 86,05 13,95 

ZŠN 30 3 90,91 9,09 

ZŠ 
Odpovědi „Ano“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 44 2 95,65 4,35 

ZŠR 10 3 76,92 23,08 

ZŠS 40 3 93,02 6,98 

ZŠN 27 6 81,82 18,18 
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mimořádné události (evakuaci školy) za nedostatečné avšak zároveň považují výuku témat 
OČMU za důležitou. Pouze 1 respondent uvedl, že by se neuměl ani správně zachovat při 
mimořádné události (evakuaci školy) a zároveň že ani výuka témat OČMU není důležitá. 
Ostatních 112 dotázaných odpovědělo na obě zmíněné otázky kladně, tedy že by se umělo 
správně zachovat při mimořádné události (evakuaci školy), a že výuka témat OČMU na 
základních školách je důležitá.  
 
8.4 Dílčí závěry 
 
Přestože se s mimořádnou událostí setkalo necelých 16 % dotázaných, i přes svůj věk si 
uvědomuje téměř 78 % dotázaných, že se s mimořádnou událostí může bezprostředně 
setkat. A jako zcela pozitivní skutečnost vidíme, že téměř 87 % respondentů považuje výuku 
problematiky OČMU za důležitou.  
 
Nejlepších výsledků celkově dotazovaní dosahovali u otázek zaměřených na znalosti 
o běžných rizicích (nebezpečí plynoucí z chůze po kolejích a jejich přecházení mimo značené 
přejezdy, stejně jako nebezpečí při manipulaci se spadlými dráty vysokého napětí či 
nebezpečí spojené s užíváním internetu). Také si uvědomují, že šikana je nebezpečný 
fenomén současnosti, neboť při ní dochází k opakovanému a úmyslnému ubližování často 
doprovázenému i zesměšňováním. Z oblasti první pomoci si respondenti nejlépe poradili 
s otázkou zjištující jejich teoretickou znalost život ohrožujících stavů. 
 
Naopak nejslabší znalosti byly patrné u ostatních otázek vztahujících se především k zásadám 
poskytování první pomoci. Znepokojující byly zejména odpovědi popisující první pomoc při 
závažných úrazech (posazení na židli nebo odvedení zraněného člověka s podezřením na 
poranění páteře) a dále odpovědi, ze kterých vyplývalo neuvědomění si skutečnosti, že při 
poskytování první pomoci musíme dbát především na vlastní bezpečnost. Nejspíše vzhledem 
k věku respondentů byly odhaleny nedostatky v jejich představě o tom, jaké mimořádné 
události mohou způsobovat lidé a také ve znalosti varovného signálu „všeobecná výstraha“  
a žádoucího chování po jeho zaznění. Poslední negativní hodnocení se týká doporučeného 
chování v situaci, kdy na člověku hoří oblečení. Heslo „Zastav se – lehni si – kutálej se“ 
respondenti (s výjimkou žáků ZŠS) taktéž spolehlivě neznají. 
 
Tyto zjištěné slabé stránky znalostí žáků 5. tříd, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření, by 
měly sloužit jako určitá zpětná vazba pro budoucí zlepšení aktuálního stavu. A nad rámec 
výše uvedených problémových okruhů chceme upozornit na, dle našeho názoru, stěžejní 
témata, kterým by vždy měla patřit plná pozornost při výuce. Konkrétně se jedná o oblast 
jednotlivých tísňových telefonních čísel a znalost prostředků improvizované ochrany (znalost 
PImO prokázali ze všech dotázaných opět jen žáci ZŠS). 
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Na závěr tohoto hodnocení uvedeme celkové výsledky jednotlivých škol. V rámci znalostní 
sady otázek bylo možné dosáhnout maximálně 39 bodů. 
 

 

ZŠ 
Hodnotící stupnice – známky (bodové rozpětí) 

1 (39-32) 2 (31-24) 3 (23-16) 4 (15-8) 5 (7-0) 

ZŠČB 
Žáků 14 27 4 1 0 

% 30,43 58,70 8,70 2,17 0 

ZŠR 
Žáků 6 6 1 0 0 

% 46,15 46,15 7,69 0 0 

ZŠS 
Žáků 28 15 0 0 0 

% 65,12 34,88 0 0 0 

ZŠN 
Žáků 6 17 8 2 0 

% 18,18 51,52 24,24 6,06 0 

 

 
 
Na základě statistického zpracování dat můžeme konstatovat, že jednoznačně nejlepších 
výsledků v rámci celého dotazníkového šetření realizovaného v 5. třídách vybraných 
základních škol dosáhli žáci ZŠS, čímž prokázali své nabyté vědomosti. Zde chceme doplnit, že 
ZŠS jako jediná ze zkoumaných základních škol na svých webových stránkách odkazuje 
na interaktivní aplikaci Záchranného kruhu, a tudíž lze usuzovat, že se tato základní škola 
problematice OČMU nadstandardně věnuje. 
 
Pomyslné druhé místo patří ZŠR a třetí místo obsadili respondenti ze ZŠČB, ačkoli výsledky 
respondentů z těchto dvou škol jsou velmi těsné a rozlišení tohoto pořadí není zcela 
jednoznačné. A konečně pomyslné čtvrté místo patří respondentům ze ZŠN, což by mělo být 
pro tuto základní školu určitým impulsem k aktivnějšímu přístupu k výuce problematiky 
ochrana člověka za mimořádných událostí.  

ZŠ 
Průměrně dosažené body 

Dívky Chlapci Celkem 

ZŠČB 29,8 28,2 29,0 

ZŠR 30,0 31,1 30,6 

ZŠS 32,4 32,9 32,6 

ZŠN 25,6 27,3 26,5 

ZŠ 
Body (analýza dat)  

Max Min Modus 

ZŠČB 38 14 32 

ZŠR 37 23 31 

ZŠS 38 25 34 

ZŠN 35 10 31 
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9. Dotazníkové šetření v 9. ročnících vybraných základních škol 
 
Dotazníkové šetření v 9. ročnících základních škol bylo realizováno ve čtyřech základních 
školách. Konkrétně v Základní škole Nejdek, nám. Karla IV. 423, Nejdek; v Základní škole 
Sokolov, Rokycanova 258, Sokolov; v Základní škole a Mateřské škole Nerudova, Nerudova 9, 
České Budějovice a v Základní škole Máj I, M. Chlajna 21, České Budějovice (dále jen „ZŠM“). 
 
V rámci kapitoly 7.2 Interpretace výsledků znalostní sady otázek uvádíme pro lepší grafickou 
přehlednost mírně modifikované znění otázek. Přesné zadání otázek je uvedeno v Příloze 
č. 5 Dotazník pro 9. ročníky základních škol. 
 
Řádky tabulek s údaji o odpovědích respondentů ze základních škol zvýrazněné tučným 
písmem na šedém podkladu znázorňují základní školy umístěné v inundačním území. 

 
10.1 Charakteristika souboru respondentů 

 
1. Navštěvuji základní školu 
 
Otázka č. 1 slouží ke zjištění celkového počtu respondentů z jednotlivých základních škol. 
Celkový soubor tedy zahrnuje 131 respondentů. 

 
2. Pohlaví 
 
Otázka č. 2 má informativní charakter a poskytuje přehled o zastoupení dívek a chlapců 
v souboru. Pro náš výzkum není rozlišování pohlaví rozhodující. Znalosti a dovednosti získané 
při výuce témat OČMU by měl ovládat každý. 
 

Název základní 
školy 

Respondentů 

Celkem Dívek Chlapců 

ZŠČB 33 19 14 

ZŠM 28 13 15 

ZŠS 33 17 16 

ZŠN 37 22 15 

 
3. Věk 
 
Tato otázka byla rovněž zařazena pro ověření, zda byla zadána správná varianta dotazníku. 
Všech 131 respondentů zaškrtlo možnost „13 – 16 (9. třída)“. 

 
10.2 Interpretace výsledků znalostní sady otázek  
 
Sada znalostních otázek čítá 27 otázek (tj. otázka č. 4 – č. 30) a na ni navazuje sada 5 otázek 
zkoumajících subjektivní postoje a osobní zkušenosti s opatřeními ochrany obyvatelstva  
(tj. otázka č. 31 – č. 35). Zde budeme analyzovat jednotlivé otázky, přičemž vždy, kde to bude 
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možné, vyznačíme správnou odpověď podtržením a správná odpověď bude začínat na 
novém řádku. 
 
Uvedené závěry nelze považovat za obecně platné vzhledem k velikosti zkoumaného 
souboru a vztahují se jen ke zkoumaným základním školám. 

 
4. Jaká telefonní čísla mají jednotlivé záchranné a bezpečnostní sbory? Na kterém čísle se 

dovoláš jakékoliv pomoci v tísni – označ křížkem. 
 
A) Policie České republiky; B) Hasičský záchranný sbor České republiky; C) Jednotné evropské 
číslo tísňového volání; D) Zdravotnická záchranná služba; E) Městská policie. 
 
Nejprve měli respondenti doplnit příslušná tísňová telefonní čísla a následně měli jako 
správnou odpověď zvolit a označit křížkem variantu C. Tedy, že se jakékoli pomoci v tísni 
dovolají na tísňovém telefonním čísle 112. 
 

ZŠ 
Správné odpovědi (četnost) Správné odpovědi (%) 

A B C D E A B C D E 

ZŠČB 33 33 32 33 28 100 100 96,97 100 84,85 

ZŠM 28 28 20 28 22 100 100 71,43 100 78,57 

ZŠS 32 32 26 31 20 96,97 96,97 78,79 93,94 60,61 

ZŠN 37 37 36 37 12 100 100 97,30 100 32,43 

 

 
 
V první části 4. otázky měli respondenti za úkol doplnit tísňová telefonní čísla Policie České 
republiky – tedy 158, Hasičského záchranného sboru České republiky – tedy 150, JEČTV – 
tedy 112, Zdravotnické záchranné služby – tedy 155 a Městské policie – tedy 156. 
 
Z odpovědí respondentů usuzujeme, že největší problém dělá žákům zkoumaných základních 
škol (zvláště pak žákům ZŠN) tísňové telefonní číslo na městskou policii a dále především  
u žáků ZŠM a ZŠS i podoba linky JEČTV. Ostatní tísňová telefonní čísla základních složek 
integrovaného záchranného systému respondenti ovládají.  
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Výše uvedená tabulka s grafem mapuje odpovědi na druhou část 4. otázky a poukazuje na 
dostatečnou znalost univerzality tísňové linky JEČTV. Zajímavostí je, že někteří respondenti 
ze ZŠS si ji uvědomují, přestože neznají podobu tísňového telefonního čísla JEČTV (srov. 26 
správných odpovědí v první části 4. otázky ku 30 správným odpovědím v její druhé části). 
Osvětě v oblasti tísňových telefonních čísel by se měli při výuce věnovat zejména na ZŠM. 

 
5. Co musíš správně říct, když voláš na tísňové telefonní číslo? 
 
A) Co se stalo, kde se to stalo, ale nesmíš říct své jméno a telefonní číslo; B) Co se stalo, kde 
se to stalo, kdo volá a z jakého telefonního čísla volá; C) Co se stalo, jméno toho, komu se to 
stalo, kdo volá a co mám na sobě; D) Stačí se dovolat na tísňovou linku a hned zavěsit. 
 

 
 
Odpovědi na 5. otázku dotazníku odráží skutečnost, že si žáci během druhého stupně 
základní školy rozšířili znalostní bázi získanou na prvním stupni. Každopádě se jedná  
o základní otázku, na kterou by měli znát správnou odpověď již žáci 5. tříd. Proto je 
s podivem, že respondenti ze ZŠM dosáhli pouze 75% správných odpovědí. Zde by bylo určitě 
na místě zefektivnit výuku této problematiky. 

 

ZŠ 
Správné odpovědi „C“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 29 4 87,88 12,12 

ZŠM 19 9 67,86 32,14 

ZŠS 30 3 90,91 9,09 

ZŠN 33 4 89,19 10,81 

ZŠ 
Správné odpovědi „B“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 32 1 96,97 3,03 

ZŠM 21 7 75,00 25,00 

ZŠS 30 3 90,91 9,09 

ZŠN 33 4 89,19 10,81 
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6. Mezi mimořádné události patří – vyber správnou variantu: 
 

A) Déšť, dopravní omezení, lesní požár; B) Kontrolovatelné hoření, lavina, déšť; C) Havárie  
s únikem nebezpečných látek, lesní požár a povodeň.  
 

 
 
Ani tato otázka, která se svou obtížností též řadí k těm základním a „zahřívacím“, 
nezpůsobila respondentům větší potíže a ti na ni ve většinové míře odpověděli správně. 
 
7. Kterým situacím se říká mimořádné události? 
 
A) Jedná se pouze o povodně, zemětřesení, sopečné výbuchy a sněhové laviny; B) 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; C) Jedná se pouze o teroristické útoky, dopravní nehody, šikanu  
a epidemie; D)  Jakákoliv událost vyvolaná působením člověka nebo přírodními vlivy. 
 

 
 
Předpokládali jsme, že správných odpovědí na tuto otázku bude víc a to z důvodu 
předloženého poskládaní variantních odpovědí. Za jednotlivé školy nejméně správných 
odpovědí uvedli respondenti ze ZŠN, konkrétně 54,05 % z nich, nejvíce správných odpovědí 
patří shodně s 81,82 % žákům ZŠČB a ZŠS. 
 
Pokud se zaměříme na celkové výsledky této otázky, pak správnou odpověď uvedlo téměř 
72 % dotázaných, chybně zvolilo variantu „A“ téměř 14 % respondentů, variantu „D“ pak 
zaškrtlo 9 % respondentů a variantu „C“ označilo 5 % dotázaných z celkového souboru. 
 

ZŠ 
Správné odpovědi „C“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 31 2 93,94 6,06 

ZŠM 27 1 96,43 3,57 

ZŠS 31 2 93,94 6,06 

ZŠN 36 1 97,30 2,70 

ZŠ 
Správné odpovědi „B“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 27 6 81,82 18,18 

ZŠM 20 8 71,43 28,57 

ZŠS 27 6 81,82 18,18 

ZŠN 20 17 54,05 45,95 
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8. Mezi možné příčiny mimořádných událostí patří: 
 
A) Selhání lidí a působení přírodních sil; B) Živelní pohroma a ohrožení lidského života; 
C) Škody na životním prostředí a ztráta lidského zdraví; D) Ztráty na majetku a škody na 
životním prostředí. 
 

 
 
Cílem této otázky bylo zjistit, zda žáci vědí, že mimořádné události mohou způsobit jak lidé 
svou činností, tak i přírodní síly a vlivy (ptali jsme se na primární příčiny mimořádných 
událostí, nikoli na domino-efekt apod.). Vzhledem k dosaženým a výše prezentovaným 
výsledkům lze usuzovat, že žáci správnou odpověď možná znají, ale nevěnovali přečtení, 
zvážení a volbě odpovědi dostatečnou pozornost. 
 
Správnou variantu odpovědi zvolilo necelých 33 % dotázaných, nejčastější odpověď (variantu 
„B“) označilo 52 % respondentů a téměř 14 % dotázaných chybně uvedlo variantu „C“. 
Variantu „D“ zaškrtli 1,5 % respondentů (tj. 2 žáci).  

 
9. Jak se správně zachovat, týrá-li jeden nebo více žáků úmyslně a opakovaně spolužáka/y 

za použití manipulace či agrese.   
 
A) Nebudu se do toho plést, není to moje věc; B) Dám najevo svůj nesouhlas, ale dál se do 
takové záležitosti nepletu; C) Mou povinností je nahlásit to učiteli, je ohroženo zdraví i život 
spolužáka/ů; D) Mou povinností je nahlásit to učiteli, ale život spolužáka/ů ohrožen není. 
 

 
 
Přestože správně odpovědělo téměř 78 % dotázaných, 15 % respondentů zvolilo variantu 
„D“. Bylo by vhodné, zejména na ZŠM, provést informační kampaň včetně demonstrace 
reálných případů šikany i s jejími důsledky. 

ZŠ 
Správné odpovědi „A“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 13 20 39,39 60,61 

ZŠM 11 17 39,29 60,71 

ZŠS 11 22 33,33 66,67 

ZŠN 8 29 21,62 78,38 

ZŠ 
Správné odpovědi „C“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 26 7 78,79 21,21 

ZŠM 19 9 67,86 32,14 

ZŠS 26 7 78,79 21,21 

ZŠN 31 6 83,78 16,22 
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10. Jak po sobě následují stupně povodňové aktivity? 
 
A) Stav pohotovosti, stav ohrožení, stav bdělosti; B) Stav ohrožení, stav bdělosti, stav 
pohotovosti, povodňový stav; C) Stav bdělosti, stav pohotovosti, stav ohrožení; D) Stav 
bdělosti, stav ohrožení, stav pohotovosti, povodňový stav. 
 

 
 
Přestože tato otázka byla též převzata z metodického materiálu k výuce témat OČMU, 
výsledky odpovědí na ni jsou alarmující. Nikoli kvůli potřebě běžného člověka znát takovouto 
technikálii pro běžný život, ale protože to odráží stav výuky témat OČMU na školách. 
Dotázaní zvolili správnou odpověď jen ve 25 % případů. Naopak 75 respondentů (tj. přes 
57 %) označilo variantu „D“, což reflektuje skutečnost, že neznají ani počet stupňů 
povodňové aktivity. 

 
11. Jak se správně zachováš při evakuaci školy? 

 
A) Je jedno, kdo s kým školu opouští; B) Žáci opouští školu se svým učitelem kvůli přehledu  
o všech osobách; C) Po skončení vyučovací hodiny si sbalím pomůcky a odcházím ze školy; 
D) Snažím se opustit školu co nejrychleji a jako první. 
 

 
 
K odpovědím na tuto otázku nemáme větší výhrady, žáci převážně znají správný postup při 
vyhlášené evakuaci školy. Správnou variantu odpovědi zvolilo přes 92 % všech respondentů. 
Většinu z chybných odpovědí představovala varianta „D“, kterou zvolilo 7 respondentů, tedy 
5 % z celkového souboru. 

 
12. Jak se správně zachováš, zazní-li kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin, zpravidla 3x 

opakovaný v cca tříminutových intervalech? 
 
A) Jde o zkoušku sirén, pokračuji v činnosti jakoby nic; B) Jde o signál pro hasiče, půjdu zjistit, 
kde hoří; C) Jde o všeobecnou výstrahu. Hrozí nějaké nebezpečí a nejedná-li se zjevně 

ZŠ 
Správné odpovědi „C“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 8 25 24,24 75,76 

ZŠM 6 22 21,43 78,57 

ZŠS 9 24 27,27 72,73 

ZŠN 10 27 27,03 72,97 

ZŠ 
Správné odpovědi „B“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 31 2 93,94 6,06 

ZŠM 24 4 85,71 14,29 

ZŠS 30 3 90,91 9,09 

ZŠN 36 1 97,30 2,70 



Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 
Mgr. Nela Štěříková, Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva na základních školách: Aktuální situace a trendy (2016_C_08) 

 
66 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

o povodně, je potřeba se ukrýt – nejlépe ve vyšších patrech nejbližší možné budovy; D) Jde o 
svolání záchranných sborů, je potřeba nic nedělat a vyčkat na místě na příjezd a další pokyny 
složek integrovaného záchranného systému. 
 

 
 
Na základě výsledků šetření lze dovodit, že tématice varování obyvatelstva není věnována na 
zkoumaných základních školách větší pozornost. Zjištěné znalosti žáků 9. tříd jsou sice 
o poznání lepší než žáků 5. tříd (srov. strana 66), ale správnou odpověď stále zná pouze 
necelých 60 % respondentů. Nejčetnější chybnou odpověď představuje s 20% zastoupením 
varianta „D“, přičemž takový signál ani neexistuje a téměř 14 % dotázaných chybně zvolilo 
variantu „A“. 

 
13. Jakým způsobem jsou značeny únikové cesty? 
 
A) Modrými cedulkami se šipkami a nápisem „Tudy!“; B) Bílými cedulkami se symbolem 
červeného kříže; C) Červenými cedulkami se šipkami; D) Zelenými cedulkami se šipkami  
a s postavou člověka. 
 

 
 
Tato základní otázka nepředstavovala pro žáky 9. tříd vybraných základních škol větší obtíže 
a správnou odpověď celkem zvolilo přes 91 % dotázaných. Lze usuzovat, že 4 dotázaní ze 
ZŠM chybně zvolili variantu „C“, jelikož cesta k východu na této škole je označena právě 
červenými šipkami. 

 

ZŠ 
Správné odpovědi „C“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 20 13 60,61 39,39 

ZŠM 18 10 64,29 35,71 

ZŠS 22 11 66,67 33,33 

ZŠN 18 19 48,65 51,35 

ZŠ 
Správné odpovědi „D“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 31 2 93,94 6,06 

ZŠM 22 6 78,57 21,43 

ZŠS 31 2 93,94 6,06 

ZŠN 36 1 97,30 2,70 
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14. Jak se může na člověku projevit působení toxické látky? 
 

A) Slzení, kašel, pálení pokožky a zvracení; B) Zimnice, dezorientace, hyperaktivita  
a nechutenství; C) Zvýšená aktivita, bolesti končetin a zvýšená chuť k jídlu; D) Pocení, škytání 
a třes svalů. 
 

 
 
Celkem přes 89 % správných odpovědí od všech respondentů považujeme za uspokojivý 
výsledek. Tato znalost je potřebná kupříkladu k rozpoznání otravy toxickou látkou  
u postiženého a následnému správnému poskytnutí první pomoci (zjišťování znalostí žáků  
9. tříd z této oblasti dále rozvíjí následující otázka a otázka č. 22, otázka č. 25, otázka č. 29  
a otázka č. 30). 

 
15. Příčinu zranění lze stanovit pohledem podle barvy kůže (bílá, modrá, červená). Jaká 

barva kůže je charakteristická pro následující stavy?  
 
A) Otrava chemickými látkami; B) Zástava dechu; C) Přehřátí; D) Šok. 
 

ZŠ 
Správné odpovědi (četnost) Správné odpovědi (%) 

A B C D A B C D 

ZŠČB 5 29 32 27 15,15 87,88 96,97 81,82 

ZŠM 9 17 25 19 32,14 60,71 89,29 67,86 

ZŠS 7 22 33 32 21,21 66,67 100 96,97 

ZŠN 7 29 36 33 18,92 78,38 97,30 89,19 

 

 
 
Respondenti měli přiřadit z nabídky barvu kůže postiženého determinující otravu 
chemickými látkami – tedy červenou, zástavu dechu – tedy modrou, přehřátí – tedy 
červenou a šok – tedy bílou. 
 

ZŠ 
Správné odpovědi „A“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 30 3 90,91 9,09 

ZŠM 24 4 85,71 14,29 

ZŠS 30 3 90,91 9,09 

ZŠN 33 4 89,19 10,81 
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Na základě analýzy odpovědí respondentů lze konstatovat, že by žáci nejspíše dokázali 
stanovit možnou příčinu zhoršeného zdravotního stavu postiženého podle barvy jeho kůže. 
Výjimku tvoří diagnostikování otravy chemickou látkou podle červené barvy kůže (v průměru 
správně odpovědělo jen necelých 22 % ze všech dotázaných).  
 
Celkově respondenti ze ZŠČB, ZŠS a ZŠN dosáhli podobné úspěšnosti, tedy kolem 71 % 
správných odpovědí, jen dotázaní ze ZŠM správně odpověděli pouze v necelých 63 % 
případů. 
 
Vzhledem k výsledkům otázek vztahujícím se k oblasti nebezpečných chemických látek 
bychom doporučovali, více se během výuky předmětu chemie na základních školách věnovat 
předmětné problematice ochraně člověka. 

 
16. Jak se správně zachovat, jsi-li ve vyšším poschodí a hoří na schodišti? 
 
A) Na nic nečekám a vyskočím z okna; B) Počkám na příjezd hasičů, utěsním vchodové dveře 
bytu a vyvěsím prostěradlo z okna, aby o mně věděli; C) Snažím se dostat po schodišti ven 
z domu; D) Ukryju se v pokoji na závětrné straně domu a utěsním okna a dveře. 
 

 
 
Celkem 106 respondentů (tj. 81 %) zvolilo správnou odpověď. Jak je patrné z jednotlivých 
výsledků, nejvíce správných odpovědí na tuto otázku z oblasti požární ochrany zvolili žáci ZŠS 
(téměř 94 % z nich). 

 
Naopak nejvíce špatných odpovědí jsme zaznamenali u žáků ZŠM (téměř u 36 % z nich). 
Necelých 8 % všech dotázaných chybně uvedlo variantu „C“, dále 7 % všech dotázaných 
chybně označilo variantu „D“ a zbývající 4 % chybných odpovědí připadá na variantu „A“, 
kterou celkem zvolilo 6 respondentů. 

 

ZŠ 
Správné odpovědi „B“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 27 6 81,82 18,18 

ZŠM 18 10 64,29 35,71 

ZŠS 31 2 93,94 6,06 

ZŠN 30 7 81,08 18,92 
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17. Jak se správně zachovat, zazní-li přerušovaný tón sirény po dobu 1 minuty? 
 

A) Jdu se schovat do sklepa. Hrozí nebezpečí; B) Utíkám se schovat do vyšších pater nejbližší 
budovy. Hrozí nebezpečí; C) Sbalím si evakuační zavazadlo a spolupracuji se záchranáři. Hrozí 
povodně; D) Nijak. Jde o požární poplach pro hasiče. Bezprostředně se mě netýká. 
 

 
 
Tato otázka tematicky navazuje na otázku č. 12 a dokazuje nízkou úroveň znalostí žáků 
v oblasti varování obyvatelstva. Na otázku č. 12 odpovědělo správně 59,5 % žáků a na tuto 
otázku zná správnou odpověď jen 37,4 % z nich.  
 
Téměř 46 % dotázaných chybně uvedlo variantu „C“ a přes 11 % dotázaných, kteří zvolili 
variantu „A“, by se šlo schovat do sklepa po zaznění signálu „požární poplach“.  
 
Položme si otázku. Má smysl žáky učit postup po zaznění sirény, obsah evakuačního 
zavazadla a podobně, když nerozpoznají jednotlivé signály sirény? 

 
18. Jaké mimořádné události způsobí příroda a jaké lidé? Napiš 3 příklady.  
 
Odpovědi respondentů hodnotíme buď jako zcela správné (Ano – žák uvedl 3 správné 
příklady), a nebo jako zcela chybné (Ne – žák neuvedl žádný správný příklad). Ostatní 
varianty odpovědí budou popsány v komentáři. 

 

 
 
Přes 82 % respondentů z 9. tříd základních škol, které se zúčastnily šetření, dokázalo uvést 
3 správné příklady naturogenních MU. Nejčastěji uváděli povodně, zemětřesení, sopečný 
výbuch, požáry, laviny, tsunami, ale také sesuv půdy či tornádo. Jen 5 % dotázaných 
neuvedlo jediný relevantní příklad. Zbývajících necelých 13 % respondentů uvedlo 1 nebo 2 
relevantní příklady mimořádných událostí způsobených přírodními silami a vlivy.  
 

ZŠ 
Správné odpovědi „D“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 12 21 36,36 63,64 

ZŠM 5 23 17,86 82,14 

ZŠS 14 19 42,42 57,58 

ZŠN 18 19 48,65 51,35 

ZŠ 
Příroda – 3 správné příklady 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 30 3 90,91 9,09 

ZŠM 23 1 82,14 3,57 

ZŠS 24 0 72,73 0 

ZŠN 31 3 83,78 8,11 
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Ve srovnání s odpověďmi žáků 5. tříd zkoumaných základních škol je patrné vzhledem k věku 
řešitelů očekávané výrazné zlepšení s výjimkou ZŠS, kde relevantní 3 příklady uvedlo 79 % 
žáků 5. tříd a necelých 73 % žáků 9. tříd. 
 

 
 
Stejný progresivní trend je patrný i u znalostí antropogenních mimořádných událostí. 
Zatímco 3 správné příklady uvedlo jen 26 % respondentů z 5. tříd základních škol, v případě 
průzkumu v 9. třídách bylo schopno uvést 3 relevantní příklady už téměř 50 % dotázaných. 
Konkrétně zmínili například terorismus, ozbrojené konflikty ekologické havárie, hromadné 
nehody, epidemie či požáry. 
 
Celkem 11 % dotázaných neuvedlo žádný relevantní příklad a zbývajících 39 % respondentů 
z 9. tříd si vzpomnělo jen na 1 nebo 2 správné příklady mimořádných událostí způsobených 
činností člověka. 

 
19. Čeho chtějí docílit teroristé svými útoky? 
 
A) Získání co nejvíce peněz prostřednictvím útoku; B) Co nejvyššího počtu obětí 
teroristického činu; C) Vzbuzení strachu, paniky a nejistoty, čímž dosáhnou určitých 
politických cílů; D) Celosvětové senzace, o které budou psát veškerá světová média. 
 

 
 
Výsledky odpovědí na tuto otázku hodnotíme veskrze kladně, neboť správnou variantu „C“ 
zvolilo 79 % dotázaných a dalších 17 % žáků označilo variantu „B“ (ačkoli je velký počet obětí 
prostředkem pro dosažení cílů terorismu, kterými jsou mimo jiné strach a panika – varianta 
„C“ vzhledem k věku respondentů zohledňujeme náročnost rozlišit takové nuance) a tedy 
dohromady by dosáhli 95% úspěšnosti. Zanedbatelné 3 % všech odpovědí na tuto otázku 
patří variantě „A“ a 1 % odpovědí, které konkrétně představují 2 dotázaní, považuje za cíl 
terorismu celosvětovou mediální senzaci (varianta „D“). 

ZŠ 
Lidé – 3 správné příklady 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 13 7 39,39 21,21 

ZŠM 19 1 67,86 3,57 

ZŠS 16 3 48,48 9,09 

ZŠN 17 4 45,95 10,81 

ZŠ 
Správné odpovědi „C“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 28 5 84,85 15,15 

ZŠM 21 7 75,00 25,00 

ZŠS 25 8 75,76 24,24 

ZŠN 23 14 62,16 37,84 
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20. Která místa a situace při bouři s blesky nejsou riziková? 
 
A) Pobyt v uzavřeném automobilu; B) Vodní hladina a pobyt v uzavřeném automobilu; 
C) Vyvýšená místa v krajině a pobyt v budově s bleskosvodem; D) Pobyt v blízkosti velkých 
stromů a stožárů nebo na otevřené krajině. 
 

 
 
Na tuto na první pohled základní otázku zná správnou odpověď pouze necelých 54 % 
respondentů z 9. tříd vybraných základních škol. Přičemž téměř 33 % dotázaných mylně 
považuje za správnou odpověď variantu „C“ a 12 % dotázaných označilo chybně variantu 
„D“. Zbývající 1 % dotázaných zaškrtlo variantu „A“. Tento výsledek poukazuje na nutnost při 
výuce věnovat více pozornosti zásadám bezpečného chování za běžných rizik. 

 
21. Začalo zemětřesení, co správně uděláš? 
 
A) Jsem-li v budově, snažím se dostat na otevřené prostranství mimo budovu. Je-li to již 
nebezpečné, schovám se pod stůl, postel nebo, zárubně dveří, příp. si stoupnu k nosné zdi 
uvnitř budovy, která je zpravidla nejsilnější; B) Vyběhnu před dům a držím se při zdi budovy; 
C) Jsem-li v budově, utíkám k oknu a křikem se na sebe snažím upozornit; D) Běžím se 
schovat do nejbližší budovy. 
 

 
 
Na tuto otázku správně odpovědělo 118 respondentů, což představuje 90 % ze všech 
dotázaných žáků 9. tříd základních škol. Chybnou variantu „C“ nezvolil nikdo z respondentů 
a téměř shodně 5 % dotázaných chybně uvedlo variantu „B“ (přesně 6 respondentů)  
i variantu „D“ (přesně 7 respondentů).  

ZŠ 
Správné odpovědi „A“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 19 14 57,58 42,42 

ZŠM 14 14 50,00 50,00 

ZŠS 23 10 69,70 30,30 

ZŠN 14 23 37,84 62,16 

ZŠ 
Správné odpovědi „A“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 28 5 84,85 15,15 

ZŠM 25 3 89,29 10,71 

ZŠS 33 0 100 0 

ZŠN 32 5 86,49 13,51 
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22. Jak se správně zachovat, otráví-li se někdo neznámou chemickou látkou? Doplň, na 
jaké telefonní číslo v takovém případě zavoláš. 

 
A) Vyvolám u postiženého zvracení a pak přivolám pomoc; B) Uložím ho do postele,  
a stěžuje-li si druhý den na obtíže, přivolám pomoc; C) Podám postiženému dostatek tekutin, 
nejlépe mléka a přivolám pomoc; D) Ihned přivolám pomoc a pokusím se zjistit, o jakou 
chemickou látku se jedná. 
 
(Tato otázka se skládá ze dvou částí, v první měli respondenti zvolit variantu popisující 
správné jednání v popsané situaci a v druhé části otázky uvést tísňové telefonní číslo, na 
které by v popsané situaci měli zavolat o pomoc.) 
 

 
 
Průměrně zvolilo správnou variantu odpovědi v první části této otázky 57 % dotázaných. 
Ze zkoumaných základních škol nejlepšího výsledku dosáhli žáci ZŠN.  
 
Nejfrekventovanější chybnou odpovědí byla varianta „A“, kterou zvolilo 36 % všech 
dotázaných. Ti si zřejmě neuvědomují, že v případě požití žíravé látky postiženým by u něj 
způsobili dvojnásobné poleptání části trávicí soustavy. Opět bychom doporučili kupříkladu 
v rámci předmětu chemie při probírání učiva o žíravých látkách více se věnovat poskytování 
první pomoci při poleptání.  
 

 
 
Při požití neznámé chemické látky bychom měli v prvé řadě zjistit, o jakou chemickou látku 
se jedná a ihned přivolat pomoc. Takové pomoci se dovoláme na tísňovém telefonním čísle 
zdravotnické záchranné služby 155, na jednotném evropském čísle tísňového volání 112 
nebo na telefonních číslech Toxikologického informačního střediska v Praze 224 919 293 
nebo 224 915 402. Uvedl-li respondent alespoň jedno z těchto telefonních čísel, byla jeho 
odpověď na druhou část otázky č. 22 klasifikována jako správně zodpovězená. 

ZŠ 
Správné odpovědi „D“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 18 15 54,55 45,45 

ZŠM 16 12 57,14 42,86 

ZŠS 17 16 51,52 48,48 

ZŠN 23 14 62,16 37,84 

ZŠ 
Uvedeno 155/112/TIS Pha 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 30 3 90,91 9,09 

ZŠM 28 0 100 0 

ZŠS 26 7 78,79 21,21 

ZŠN 36 1 97,30 2,70 
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Z výše uvedeného grafu je patrné, že naprostá většina žáků zkoumaných 9. tříd základních 
škol se umí správně rozhodnout pro relevantní telefonní číslo pro přivolání pomoci či 
zjištěných potřebných informací v takové situaci.  

 
23. Jak se správně zachovat, vytáhneš-li z vody tonoucího v bezvědomí? 
 
A) Počkám, až začne sám dýchat a pak zavolám odbornou pomoc; B) Ihned zahájím 
resuscitaci a zavolám odbornou pomoc; C) Přikryji ho dekou, aby mu nebyla zima a přivolám 
pomoc; D) Budu ho bouchat do zad, aby vyplivl vodu, a odvedu ho k lékaři. 
 

 
 
Dosažené výsledky naznačují víceméně přesvědčivé znalosti respondentů z oblasti 
bezpečného chování u vody a poskytování první pomoci tonoucímu. Avšak přestože 
správnou odpověď zvolilo téměř 91 % všech dotázaných, je třeba si uvědomit nezbytnost 
praktických nácviků resuscitace (které nemohly být součástí našeho zkoumání) 
a zakomponovat je do výuky. 

 
24. Podle jakého hesla se správně chovat, začne-li na tobě hořet oblečení? 
 
A) „Sedni si, nic nedělej, čekej!“; B) „Utíkej, skákej a volej o pomoc!“; C) „Skákej, mávej 
kolem sebe rukama a snaž se svléct si oblečení!“; D) „Zastav se, lehni si a kutálej se!“. 
 

 
 
Totožná otázka byla položena i respondentům 5. tříd vybraných základních škol, z nichž 
správně odpovědělo 65 % (srov. strana 64, otázka č. 17). 
 
Oproti nim respondenti z 9. tříd dosáhli necelých 79 % správných odpovědí. Na první pohled 
je patrné zlepšení, ale stále ještě kupříkladu chybnou variantu „C“ zvolilo téměř 14 % všech 
dotázaných, kdy skákáním se podporuje hoření a při svlékání hořícího oblečení hrozí 
vzplanutí vlasů a popálení obličeje. 

ZŠ 
Správné odpovědi „B“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 29 4 87,88 12,12 

ZŠM 24 4 85,71 14,29 

ZŠS 33 0 100 0 

ZŠN 33 4 89,19 10,81 

ZŠ 
Správné odpovědi „D“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 27 6 81,82 18,18 

ZŠM 20 8 71,43 28,57 

ZŠS 28 5 84,85 15,15 

ZŠN 28 9 75,68 24,32 
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25. Jak zní prvořadá zásada, jestliže dojde k havárii s únikem nebezpečných chemických 
látek? 

 
A) Nepřibližovat se k místu havárie a vyhledat úkryt v nejbližší možné budově, nejlépe ve 
vyšších patrech a na straně odvrácené od havárie, zavřít a utěsnit dveře, okna a další otvory, 
vypnout klimatizaci. Zapnout rádio; B) Okamžitě vyhledat vhodný sklepní prostor a ukrýt se  
v něm, neboť páry nebezpečných látek jsou většinou lehčí než vzduch a stoupají vzhůru; 
C) Nepřibližovat se k místu havárie a vzdálit se do bezpečné vzdálenosti po směru větru od 
místa havárie; D) Přiblížit se co nejblíže místu havárie a zjistit více informací o události  
a podle nich se rozhodnout, jak dál jednat. 
 

 
 
Způsob žádocího chování po havárii s únikem nebezpečných látek zná pouze 51 % 
dotázaných. Bohužel více než 32 % respondentů by bez znalosti konkrétní nebezpečné 
chemické látky vyhledalo úkryt ve sklepních prostorách (varianta „B“), přičemž si 
neuvědomují skutečnost, že většina nebezpečných plynů (chlór, amoniak odpařovaný 
z kapalného stavu, oxid siřičitý aj.) je těžší než vzduch, a proto je vyhlédání úkrytu ve 
sklepních prostorách zcela iracionální.  
 
Po směru větru sice koncentrace nebezpečných plynů klesá, ale přesto může nabývat stále 
nemalých a zdraví nebezpečných hodnot. To si zřejmě neuvědomuje 15 % dotázaných, kteří 
označili chybnou variantu „C“. 

 

ZŠ 
Správné odpovědi „A“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 19 14 57,58 42,42 

ZŠM 11 17 39,29 60,71 

ZŠS 18 15 54,55 45,45 

ZŠN 19 18 51,35 48,65 
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26. Co je to evakuace? 
 
A) Organizované přemístění osob, zvířat nebo věcí z ohroženého místa do bezpečí; 
B) Organizovaný příjezd záchranných a bezpečnostních složek na místo mimořádné události; 
C) Organizovaný přesun na havárií zasažené místo; D)  Dokumentace škod vzniklých při 
mimořádné události. 
 

 
 
Z odpovědí je patrná výborná znalost tohoto často používaného termínu u všech 
respondentů. Chybné odpovědi jsou po 3 % rovnoměrně rozložené na varianty „B“, „C“ i „D“. 

 
27. Jaké jsou příznaky šoku? 
 
A) Zvýšený tep a dech, pocit slabosti, závratě, bledá kůže, studený pot, žízeň, špatné vidění, 
třes svalů, pomalé reakce a postupná ztráta vědomí; B) Horké čelo, rychlé pohyby těla, pocit 
hladu, hyperaktivita, červená kůže; C) Člověk nereaguje na podněty; D) Potácení, zatmění 
před očima, svědění a pálení kůže, krvácení z nosu, studený pot. 
 

 
 
Příznaky šoku pozná necelých 73 % respondentů, dalších téměř 21 % respondentů mylně 
pavažuje za příznak šoku nereagování na podněty (varianta „C“), jež je však příznakem 
bezvědomí. A shodně přibližně 3 % odpovědí patřily chybné variantě „D“, stejně jako chybné 
variantě „B“. 

 

ZŠ 
Správné odpovědi „A“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 30 3 90,91 9,09 

ZŠM 25 3 89,29 10,71 

ZŠS 30 3 90,91 9,09 

ZŠN 35 2 94,59 5,41 

ZŠ 
Správné odpovědi „A“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 26 7 78,79 21,21 

ZŠM 24 4 85,71 14,29 

ZŠS 20 13 60,61 39,39 

ZŠN 25 12 67,57 32,43 
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28. Co by mělo obsahovat evakuační zavazadlo?  
 
Respondenti měli označit z nabídky všechny předměty, které podle jejich názoru má správně 
obsahovat evakuační zavazadlo.  
 
Při hodnocení jsme za správnou odpověď považovali označení alespoň 9 položek z celkem  
12 možných (Doklady. Pláštěnka. Jídlo a pití. Rádio. Psací potřeby. Léky. Smlouvy, akcie  
a pojištění. Peníze. Spacák a karimatka. Kniha. Nabíječka na mobil. Miska a příbor.). Přičemž 
všechny položky v nabídce představují doporučený obsah evakuačního zavazadla. 
 

 
 
I s tolerancí absence až 3 položek z 12 možných by správně evakuační zavazadlo sbalilo jen 
28 % všech respondentů. A alespoň za dosažení alespoň tohoto výsledku se nejvíce zapříčinili 
respondenti ZŠN, z nichž správně odpovědělo téměř 57 %. 
 
Nejčastěji respondenti 9. tříd vybraných základních škol zapomněli na nabíječku na mobil, 
misku s příborem, knihu a psací potřeby (především kvůli posledním dvěma až třem 
uvedeným položkám evakuačního zavazadla jsme stanovali již zmíněnou toleranci). 

 
29. Co to jsou „prostředky improvizované ochrany“ (dále jen „PImO“)? 
 
A) Prostředky běžně dostupné k ochraně před požáry; B) Prostředky běžně dostupné (např. 
doma) k ochraně dýchacích cest a povrchu těla při krátkodobém pobytu v prostředí 
zamořeném toxickou látkou; C) Speciální prostředky k ochraně (dýchacích cest, povrchu těla 
a očí) obyvatelstva před účinky nebezpečných škodlivin při MU. Při stavu ohrožení státu  
a válečném stavu se provádí jejich výdej pro vybrané kategorie osob; D) Čisticí prostředky 
pro odstranění následků po mimořádné události. 
 

 
 
Respondenti všech zkoumaných 9. tříd základních škol byli schopni zvolit správnou definici 
prostředků improvizované ochrany pouze z nabízených variant jen v 50 % případů. Téměř 

ZŠ 
Alespoň 9 z 12 položek 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 2 31 6,06 93,94 

ZŠM 7 21 25,00 75,00 

ZŠS 7 26 21,21 78,79 

ZŠN 21 16 56,76 43,24 

ZŠ 
Správné odpovědi „B“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 18 15 54,55 45,45 

ZŠM 8 20 28,57 71,43 

ZŠS 20 13 60,61 39,39 

ZŠN 20 17 54,05 45,95 
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37 % dotázaných ji chybně zaměnili s definicí prostřeků individuální ochrany, když zvolili 
variantu „C“ a 12 % dotázaných se mylně domnívá, že PImO slouží k ochraně před  požáry.  
 
30. Uveď minimálně 3 příklady, co lze v praxi využít jako „PImO“? 
 
Respondenti měli uvést alespoň 3 příklady prostředků improvizované ochrany. Odpovědi 
respondentů hodnotíme buď jako zcela správné (Ano – žák uvedl 3 správné příklady), anebo 
jako zcela chybné (Ne – žák neuvedl žádný správný příklad. Ostatní varianty odpovědí budou 
popsány v komentáři. 
 

 
 
Vzhledem ke zjištěným výsledkům odhalujícím vysoce nízké zastoupení správných odpovědí 
jsme přistoupili k jejich hlubší analýze. 
 

ZŠ 
Odpovědi Odpovědi (%) 

Min 1 
správná 

Žádná 
správná 

Žádná 
uvedená 

Min 1 
správná 

Žádná 
správná 

Žádná 
uvedená 

ZŠČB 19 4 10 57,58 12,12 30,30 

ZŠM 10 10 8 35,71 35,71 28,58 

ZŠS 14 6 13 42,43 18,18 39,39 

ZŠN 11 9 17 29,73 24,32 45,95 

 
Pouze 19 % všech respondentů bylo schopno (případně ochotno) vypsat 3 relevantní příklady 
PImO k ochraně dýchacích cest a povrchu těla, tedy hlavy, trupu, paží a nohou, a tím naplnit 
požadavky této otázky. Zbylých 79 % všech dotázaných tedy tuto otázku v celém rozsahu 
nesplnilo. 
 
Podíváme-li se na odpovědi, které požadavky této otázky splnily alespoň částečně, pak jeden 
správný příklad uvedlo 9 % všech dotázaných a dva správné příklady vymyslelo a napsalo 
13 % všech dotázaných. To znamená, že v součtu zná alespoň jeden správný příklad PImO 
41 % všech respondentů z 9. tříd. Mezi správnými příklady PImO byly nejčastěji zmiňovány 
pláštěnky, gumové rukavice, ochranné či lyžařské brýle, deky, pevné boty a gumové holínky. 
 
Naopak žádný správný příklad PImO neuvedlo 59 % všech dotázaných. Přičemž 37 % 
dotázaných odpověď na tuto otázku vůbec nevyplnilo. A zbylých 22 % respondentů sice 
příklad/y PImO napsalo, ale byl/y klasifikován/y jako chybný/é, a tudíž nebyl/y uznán/y. 
Respondenti často za PImO mylně považují například hasicí přístroj, kyslíkovou bombu, 
lékárničku, rovný klacek a oblázek, nůž, dřevo i akumulátor.  

ZŠ 
3 správné příklady 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 9 14 27,27 42,42 

ZŠM 6 18 21,43 64,29 

ZŠS 7 19 21,21 57,58 

ZŠN 3 26 8,11 70,27 
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10.3 Interpretace výsledků otázek na subjektivní postoje a zkušenosti 
 
Poslední sada pěti uzavřených a/nebo polouzavřených otázek zkoumá subjektivní postoje  
a osobní zkušenosti s opatřeními ochrany obyvatelstva.  

 
31. Už jsi někdy volal/a na nějakou tísňovou linku? 
 
Zvolil-li respondent variantu „Ano“, pak měl za úkol doplnit, na jaké tísňové telefonní číslo 
volal a z jakého důvodu. 
 

 
 
Z průzkumu vyplývá, že na linku tísňového volání volalo celkem 12 dotázaných z 9. tříd 
vybraných základních škol.  
 
Konkrétně 2 žáci ZŠČB volali na tísňovou linku záchranné zdravotnické služby – 155 kvůli 
úrazu a z důvodu pokusu o sebevraždu (intoxikace léky).  
 
Ze ZŠM kontaktovalo tísňové linky celkem 5 respondentů, kdy důvodem bylo vandalství 
(tísňová linka Policie České republiky – 158), autonehoda a bezvědomí po úrazu hlavy 
(tísňová linka zdravotnické záchranné služby – 155).  
 
Žáci ZŠS volali na tísňové linky ve 3 případech, konkrétně při požáru u sousedů (tísňová linka 
Hasičského záchranného sboru České republiky – 150), epileptickém záchvatu kamarádky, 
a když se nějaký muž předávkoval drogou (tísňová linka zdravotnické záchranné služby 
– 155). 
 
Žáci ZŠN uvedli ve svých odpovědích v jednom případě telefonát na tísňovou linku 
Hasičského záchranného sboru České republiky – 158 po explozi propan-butanové láhve 
a bohužel též zneužití tísňového telefonního čísla, když důvodem telefonátu byl dotaz 
na začátek kroužku volleyballu. 

 

ZŠ 
Odpovědi „Ano“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 2 31 6,06 93,94 

ZŠM 5 23 17,86 82,14 

ZŠS 3 30 9,09 90,91 

ZŠN 2 35 5,41 94,59 
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32. Setkal/a jsi se už někdy s nějakou mimořádnou událostí?  
 
Zvolil-li respondent variantu „Ano“, pak měl za úkol doplnit, s jakými mimořádnými 
událostmi se setkal. 
 

 
 
Analyzujeme-li jednotlivé odpovědi, zjistíme, že na ZŠČB se s mimořádnou událostí setkalo 
11 respondentů, avšak 2 z nich se setkali se dvěma mimořádnými událostmi a jeden 
respondent dokonce se třemi mimořádnými událostmi. Celkem tedy byli žáci ZŠČB svědky 
15 mimořádných událostí, konkrétně pokusu o sebevraždu, ve dvou případech autonehody, 
požáru a vykolejení vlaku a 8 respondentů zažilo povodně. 
 
Ze ZŠM se s mimořádnými událostmi setkalo 10 respondentů, přičemž jeden z nich zažil dvě 
MU. Konkrétně se jednalo o autonehodu, tři dotázaní uvedli hrozbu použití nástražného 
výbušného systému ve škole a celkem 7 respondentů se setkalo s povodněmi. 
 
Na ZŠS se setkalo s mimořádnými událostmi 8 respondentů, z nichž dva respondenti byli 
svědky hned dvou mimořádných událostí. Konkrétně se po jednom případě jednalo  
o hurikán, požár a zemětřesení. A celkem 7 dotázaných zažilo povodně. 
 
I na ZŠN se setkalo s mimořádnými událostmi „jen“ 8 respondentů, z nichž 2 zažili povodně, 
3 dotázaní byli svědky či účastníky dopravní nehody, 2 respondenti uvedli požár  
a 1 respondent byl svědkem výbuchu propan-butanové láhve. 

 
33. Myslíš si, že se můžeš bezprostředně setkat s mimořádnou událostí? 
 
Respondenti volili mezi odpovědí „Ano“ a „Ne“. 
 

 
 
Ve srovnání s odpověďmi respondentů z 5. tříd vybraných základních škol si lze povšimnout 
zvyšujícího se trendu a to v desítkách procent. Můžeme odhadovat, že je to vyšším 

ZŠ 
Odpovědi „Ano“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 11 22 33,33 66,67 

ZŠM 10 18 35,71 64,29 

ZŠS 8 25 24,24 75,76 

ZŠN 8 29 21,62 78,38 

ZŠ 
Odpovědi „Ano“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 27 6 81,82 18,18 

ZŠM 25 3 89,29 10,71 

ZŠS 22 11 66,67 33,33 

ZŠN 31 6 83,78 16,22 
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zastoupením respondentů, kteří se již s mimořádnou událostí reálně setkali a též 
uvědoměním si širších reálií dnešního života, což lze připočíst k vyššímu věku respondentů. 

 
34. Myslíš si, že by ses uměl/a správně zachovat (využít získané znalosti), pokud by nastala 

mimořádná událost / byla vyhlášena evakuace školy? 
 
Respondenti volili mezi odpovědí „Ano“ a „Ne“. 
 

 
 
Stejně jako u respondentů z 5. tříd zkoumaných základních škol je patrné poměrně vysoká 
sebejistota v oblasti zvládání situací nabývajících charakteru mimořádné události. Opět, 
ačkoli u respondentů 9. tříd jen nepatrně, je možné pozorovat vyšší sebevědomí u žáků 
základních škol umístěných mimo inundační území (tj. ZŠM a ZŠN) než respondenti ze 
základních škol umístěných v inundačním území (tj. ZŠČB a ZŠS). 

 
35. Myslíš si, že je důležité, učit se ve škole o ochraně člověka za mimořádných událostí? 
 
Respondenti volili mezi odpovědí „Ano“ a „Ne“. 
 

 
 
Téměř 90 % respondentů uvedlo, že považují za důležité učit se na základní škole o ochraně 
člověka za mimořádných událostí. Tento výsledek považujeme za velmi pozitivní, přestože si 
uvědomujeme možné zkreslení tohoto výsledku případnou snahou respondentů uvést 
takovou odpověď, jaká se od nich „očekává“ namísto takové, o které jsou sami vnitřně 
přesvědčeni. Jako zajímavá se nám jevila skutečnost, že i u respondentů jsme se setkali 
s různými kombinacemi odpovědí na otázku č. 34 a otázku č. 35. Konkrétně 10 dotázaných 
považuje své schopnosti a znalosti za dostatečné k reálnému zvládnutí mimořádné události a 
zároveň, že není důležité se této problematice věnovat při výuce na základní škole. Naopak  
15 dotázaných sebekriticky uvedlo, že nepovažuje své znalosti a dovednosti za dostatečné ke 
zvládnutí mimořádné a události a možná i proto je výuka témat OČMU na základních školách 
důležitá. 

ZŠ 
Odpovědi „Ano“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 26 7 78,79 21,21 

ZŠM 23 5 82,14 17,86 

ZŠS 27 6 81,82 18,18 

ZŠN 34 3 91,89 8,11 

ZŠ 
Odpovědi „Ano“ 

Ano Ne Ano [%] Ne [%] 

ZŠČB 29 4 87,88 12,12 

ZŠM 22 6 78,57 21,43 

ZŠS 31 2 93,94 6,06 

ZŠN 35 2 94,59 5,41 
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10.4 Dílčí závěry 
 
Na základě odpovědí uvedených respondenty z 9. tříd základních škol, které se zúčastnily 
našeho dotazníkového šetření, jsme opět dospěli k pozitivnímu závěru, že si téměř 90 % žáků 
uvědomuje důležitost a význam získání znalostí a dovedností z oblasti ochrany člověka 
za mimořádných událostí, přestože se s ní reálně setkalo pouze 28 % všech dotázaných a též, 
že jen 80 % všech dotázaných považuje osobní zkušenost s mimořádnou událostí za reálnou 
hrozbu. 
 
Námi stanovenou znalostní hranici minimálně 65 % správných odpovědí respondenti pokořili 
zejména v otázkách týkajících se tísňových telefonních čísel, kde poměrně značná část 
respondentů nezná jednotné evropské číslo tísňového volání 112 a telefonní linku na 
městskou policii 156. Mezi další znalostní oblasti, ve kterých se respondenti orientují, patří 
problematika protipožární ochrany (viz otázka č. 16) a možné projevy toxických látek na 
lidský organismus. V oblasti první pomoci respondenti předvedli znalost postupu při 
záchraně tonoucího a v rámci otázek týkajících se tzv. běžných rizik, dosáhli výborných 
výsledků v otázce č. 21, která zjišťovala znalost žádoucího chování při zemětřesení. 
 
Naopak průměrně s méně než 65 % správných odpovědí respondentů z 9. tříd jsme se setkali 
u otázky zjišťujících znalost stupňů povodňové aktivity a v rámci tzv. běžných rizik u otázky 
týkající se bezpečných míst k pobytu za bouřky doprovázené blesky. Neznalost obsahu témat 
OČMU je dále značně patrná z odpovědí respondentů na otázky vztahující se k rozpoznání 
jednotlivých signálů sirény a správnému chování po jejich zaznění (jak se správně zachovat 
po zaznění varovného signálu „všeobecná výstraha“ ví 59 % dotázaných a pouhých 37 % 
dotázaných ví, jak se správně zachovat po zaznění signálu „požární poplach“). Též se 
projevuje v neznalosti prvořadé zásady při havárii s únikem nebezpečných chemických látek 
(nepřibližovat se k místu havárie a vyhledat úkryt ve vyšších patrech nejbližší možné budovy), 
obsahu evakuačního zavazadla (viz otázka č. 28) a související představou o tom, jaké doma 
běžně dostupné předměty lze v praxi použít jako prostředky improvizované ochrany 
k ochraně dýchacích cest a povrchu těla. 
 
Opět i na tomto místě chceme zdůraznit, že si neklademe za cíl v této práci kritizovat 
náročnou práci pedagogů, spíše nabízíme určitou zpětnou vazbu ke zjištění aktuální úrovně 
znalostí žáků a chceme představit současné možnosti, které lze s výhodou v praxi využít. 
A jako určitý podnět bychom ještě jednou chtěli upozornit v souvislosti s výsledky otázky č. 9 
na důležitost osvěty v oblasti šikany, neboť přes 15 % všech dotázaných žáků 9. tříd 
zkoumaných základnách škol si neuvědomuje, že důsledkem šikany může být i smrt oběti. 
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V závěru tohoto hodnocení znalostí žáků 9. tříd vybraných základních škol v oblasti ochrany 
člověka za mimořádných událostí uvedeme celkové výsledky jednotlivých škol. V rámci 
znalostní sady otázek bylo možné dosáhnout maximálně 43 bodů. 
 

  

ZŠ 
Hodnotící stupnice – známky (bodové rozpětí) 

1 (43-36) 2 (35-27) 3 (26-18) 4 (17-9) 5 (8-0) 

ZŠČB 
Žáků 6 21 6 0 0 

% 18,18 63,64 18,18 0 0 

ZŠM 
Žáků 3 16 9 0 0 

% 10,71 57,15 32,14 0 0 

ZŠS 
Žáků 8 19 6 0 0 

% 24,24 57,58 18,18 0 0 

ZŠN 
Žáků 3 28 6 0 0 

% 8,11 75,68 16,22 0 0 

 

 
 
Ze statistického zpracování dat vyplývají poměrně rovnocenné výsledky dosažené 
respondenty z 9. tříd v dotazníkovém šetření. Přesto pokud porovnáme celkové průměrně 
dosažené body lze určit za úspěšnější řešitele a „znalce“ problematiky OČMU žáky základních 
škol umístěných v inundačním území, přičemž pomyslného stupně vítězů, ač těsně, opět 
dosáhli respondenti ze ZŠS. 
 
Druhé místo taktéž opět obsadili, jak již bylo nastíněno, žáci 9. tříd ze ZŠČB. Na třetím místě 
se umístili žáci ZŠN, což představuje určité zlepšení oproti dosaženým výsledkům 
respondentů 5. tříd této základní školy. A poslední, tedy pomyslné čtvrté místo patří 
respondentům z 9. tříd ZŠM.  
 
Ještě jednou je třeba zdůraznit, že výsledky dosažené v 9. třídách na všech zúčastněných 
základních školách jsou velmi vyrovnané, byť se pohybují kolem průměrně dosažených 
30 bodů ze 43 možných. Vzhledem ke skutečnosti, že otázky dotazníku byly sestavovány 

ZŠ 
Průměrně dosažené body 

Dívky Chlapci Celkem 

ZŠČB 31,11 31,29 31,18 

ZŠM 30,46 28,40 29,36 

ZŠS 31,76 30,63 31,21 

ZŠN 30,77 29,00 30,05 

ZŠ 
Body (analýza dat) 

Max Min Modus 

ZŠČB 38 20 35 

ZŠM 40 21 29 

ZŠS 39 22 36 

ZŠN 37 21 29 
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především z veřejně dostupného návrhu testových otázek, který byl primárně zpracován pro 
potřeby pedagogů, byla očekávaná úroveň znalostí žáků 9. tříd základních škol poněkud 
vyšší. Rádi bychom věřili, že realizace tohoto dotazníkového šetření na vybraných základních 
školách pomůže pedagogům minimálně těchto základních škol uvědomit si aktuální stav 
výuky témat OČMU a přínos znalostí získaných při této výuce pro praktický život žáků. Neboť 
teprve pak získají tolik potřebnou vnitřní motivaci k aktivnějšímu přístupu k samotné výuce 
témat OČMU i iniciativnějšímu vyhledávání a využívání alternativních možností současného 
trhu ke zpestření této výuky. 
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11. Vypořádání výzkumných cílů a hypotéz 
 
Před realizací výzkumné činnosti jsme na základě stanovených východisek popsaných 
v podkapitole 5.2 Stanovení hypotéz formulovali tři základní hypotézy. V této kapitole 
vyjádříme postoj, který jsme zaujali jednotlivě ke každé z nich. 
 
Hypotéza č. 1 
 
Od roku 2011 nedochází k tvorbě a vydávání nového metodického a výukového aparátu pro 
edukaci témat OČMU na základních školách. 
 
Tato hypotéza byla formulována s ohledem na existenci restriktivních opatření veřejných 
financí učiněných v posledních několika letech vládou České republiky ve veřejném sektoru, 
tedy mimo jiné i v oblasti školství a v oblasti působnosti resortu Ministerstva vnitra a jeho 
organizační složky Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného 
sboru České republiky. A právě Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského 
záchranného sboru České republiky se podílí na tvorbě velké části výukových i metodických 
materiálů pro výuku témat OČMU. 
 
Dle údajů Eurostatu125 podíl celkových veřejných výdajů na vzdělávání k HDP v České 
republice představoval v roce 2006 4,42 %, v roce 2008 jen 3,92 % a v roce 2010 sice vzrostl 
na 4,24 %, ale tato hodnota je stále nižší než v roce 2003, kdy činil 4,32 % a kdy byl vydán 
Pokyn MŠMT k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích 
programů. 
 
Rozpočet Hasičského záchranného sboru České republiky v roce 2011 byl oproti 
předchozímu roku zkrácen o více než 1,5 mld. korun a činil přibližně 6,85 mld. korun126, 
v roce 2012 činil 6,69 mld. korun127 a v roce 2013 se rovnal jen 6,59 mld. korun128. Tento 
klesající trend rozpočtových příjmů Hasičského záchranného sboru České republiky vedl 
k razantním úsporným opatřením i v oblasti běžných výdajů, a tedy i výdajů na prevenci  
a preventivně-výchovnou činnost. 
 
Při zpracovávání této diplomové práce však bylo zjištěno, že v posledních letech vznikají 
různorodé iniciativy, které vytvářejí širokou škálu výukových prostředků a nástrojů. Tím 
dochází k určité diverzifikaci sil v této oblasti, a jak bylo popsáno v kapitole 4.5 Metodické 
zabezpečení vzdělávání v oblasti OČMU a v kapitole 4.6 Další podpora výuky OČMU na 
základních školách pomůcek, materiálů a podkladů pro pedagogy k výuce témat OČMU na 
základních školách je v současné době obrovské množství a stále vznikají nové. 
 
Závěr: Hypotéza nebyla potvrzena. 

                                            
125

 Databáze Eurostatu: Veřejné výdaje na vzdělávání (v % z HDP). In: Český statistický úřad [online]. 2014. 
126

 Zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011. 
127

 Zákon č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012. 
128

 Zákon č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013. 
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Hypotéza č. 2 
 
Výuce témat OČMU na základních školách se věnují více základní školy umístěné 
v inundačním území, případně v zóně havarijního plánovaní než základní školy umístěné 
mimo tato území. 
 
Při formulování této hypotézy jsme zohlednili možný efekt způsobený reálnou hrozbou 
vzniku mimořádné události na území, v němž je daná základní škola umístěna. Ve vztahu 
k vybraným základním školám se jedná zejména o hrozbu přirozených a zvláštních 
povodní129, neboť základní školy, které se zúčastnili dotazníkového šetření, jsou umístěné 
v inundačním území. Domnívali jsme se tedy, že toto ohrožení přispěje při výuce k vyšší 
intenzitě a důrazu na znalosti z oblasti témat OČMU. 
 
Průměrný bodový zisk dosažený v 5 ročnících na základních školách ZŠČB a ZŠS umístěných 
v inundačním území činí 30,8 bodů z 39 možných. Oproti tomu průměrný bodový zisk 
dosažený v 5. ročnících na základních školách ZŠR a ZŠN umístěných mimo inundační území 
se rovná 28,6 bodů z 39 možných.  
 
Průměrný bodový zisk dosažený v 9 ročnících na základních školách ZŠČB a ZŠS umístěných 
v inundačním území činí 31,2 bodů ze 43 možných. Oproti tomu průměrný bodový zisk 
dosažený v 9. ročnících na základních školách ZŠM a ZŠN umístěných mimo inundační území 
se rovná 29,6 bodů ze 43 možných.  
 
Tak hovoří konečná celková data a na jejich základě by bylo možné potvrdit uvedenou 
hypotézu. Avšak znalosti respondentů především 9. tříd zkoumaných základních škol 
promítnuté do odpovědí na jednotlivé otázky působí více méně neprogramovým dojmem,  
a jeví se jako zcela závislé na znění konkrétní otázky. Proto máme-li zaujmout konečné 
stanovisko k uvedené hypotéze, nemůžeme samozřejmě zcela ignorovat zjištěné výsledky, 
které jednoznačně potvrzují tuto hypotézu, ale jedním dechem musíme doplnit, že během 
výzkumu jsme si nejednou ověřili skutečnost, že míra iniciativy věnovat se výuce 
problematiky OČMU nezávisí na umístění základní školy v inundačním území či mimo toto 
území, ale především (ne-li pouze) na lidském faktoru, na nadšení, zodpovědnosti a aktivitě 
pedagogů, kteří tuto výuku v praxi realizují. 
 
S platností nejen pro základní školy zapojené do dotazníkového šetření je třeba si uvědomit, 
že hrozba ohrožení zdraví nebo života není výlučně spojená s umístěním základní školy 
v blízkosti vodního toku, vodního díla či objektu, ve kterém je nakládáno s nebezpečnými 
chemickými látkami. Velké riziko představuje přeprava nebezpečných chemických látek 
především po silničních komunikacích a možné nehody spojené s únikem takových látek do 
okolí. Jako další můžeme jmenovat požáry či běžná rizika plynoucí z neznalosti bezpečného 
chování na internetu, v silničním provozu, u vody a jiné. 
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 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 
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I z těchto důvodů by se výuce problematiky OČMU měli věnovat zásadně všechny základní 
školy a to bez ohledu na jejich umístění v inundačním území či v zóně havarijního plánování, 
abychom všichni byli připraveni takové situace co nejlépe zvládat a umět pomoci i ostatním. 
 
Závěr: Hypotéza zůstává sporná. 

 
Hypotéza č. 3 
 
Úroveň znalostí žáků vybraných základních škol v oblasti OČMU dosahuje minimálně 65 %. 
 
Při formulování této hypotézy jsme vycházeli především ze skutečnosti, že výuka témat 
OČMU je na základních školách povinná v minimálním rozsahu 6 vyučovacích hodin ročně na 
základě vydaného Pokynu MŠMT k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných 
událostí do vzdělávacích programů (č. j. 12 050/03-22 ze dne 4. března 2003) a Dodatku  
k učebním dokumentům pro základní školy, střední školy, speciální školy a vyšší odborné 
školy (č. j. 13 586/03-22 ze dne 4. března 2003). Konkrétní výše hodnoty úrovně znalostí žáků 
jsme stanovili též s ohledem na důležitost a přínos těchto znalostí pro reálný život žáků, 
neboť informace osvojené při výuce témat OČMU mohou pomoci zachránit lidské zdraví  
i životy a jak zní motto Asociace Záchranný kruh: „Vědět, znamená přežít“. 
 
Dosažené bodové zisky všech respondentů z 5. ročníků při přepočtení na jednoho žáka 
dosahuje hodnoty 29,68 bodů z 39 možných, a tak představuje téměř 76 % správných 
odpovědí.  
 
Dosažené bodové zisky všech respondentů z 9. ročníků při přepočtení na jednoho žáka 
dosahuje hodnoty 30,45 bodů ze 43 možných, a tak představuje téměř 71 % správných 
odpovědí. 
 
Ačkoli je z uvedených výsledků patrný regresivní trend v úrovni znalostí, srovnáme-li 
dosažený výsledek respondentů 5. tříd s dosaženým výsledkem respondentů 9. tříd 
zkoumaných základních škol, obě tyto skupiny respondentů pokořili námi stanovenou 
minimální hranici, dosáhli tedy větší než 65% úspěšnosti svých odpovědí a potvrdili tak výše 
uvedenou hypotézu. 
 
Závěr: Hypotéza byla potvrzena. 
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Závěr 
 
Cílem této studie bylo uceleně charakterizovat současný přístup k výuce témat OČMU na 
základních školách a prostřednictvím terénního šetření zjistit úroveň znalostí, osobních 
zkušeností a postojů v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí mezi žáky 5. a 9. tříd 
vybraných základních škol v Jihočeském a Karlovarském kraji s rozlišením umístění těchto 
základních škol v inundačním území či v zóně havarijního plánovaní a mimo tato území 
a vzájemně komparovat výsledky dosažené v těchto základních školách.  
 
Vlastní obsahová náplň je logicky rozčleněna do sedmi kapitol. První kapitola teoretické části 
je věnována obecnému vstupu a základní odborné terminologii. Na ni navazuje kapitola 
vnášející vhled do vývoje edukace v oblasti ochrany obyvatelstva na základních školách, 
zejména mapuje období od roku 1920 až do současnosti (do roku 2013)  
a poskytuje tak východiska pro třetí a zároveň stěžejní, kapitolu teoretické části této 
diplomové práce, která se zabývá současným zabezpečením edukace témat OČMU na 
základních školách. 
 
Tato kapitola postupně uvádí legální ukotvení a oporu výuky v oblasti OČMU, samostatně 
postihuje Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 a upravený 
Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání. Dále popisuje organizační zabezpečení 
výuky OČMU včetně využití praktických nácviků, personální zabezpečení výuky OČMU  
s rozlišením postgraduálního vzdělávání pedagogů a pregraduální přípravy studentů 
pedagogických fakult. Závěr této kapitoly se zaměřuje na logistické, finanční a metodické 
zabezpečení výuky témat OČMU a další podporu této výuky poskytovanou různými subjekty, 
jakými jsou zejména Hasičský záchranný sbor České republiky, BESIP, Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska, Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, Český červený kříž a Česká 
školní inspekce. 
 
První kapitola praktické části uvádí základní informace o realizovaném dotazníkovém šetření 
ke zjištění úrovně znalostí žáků 5. a 9. tříd vybraných základních škol. Následující dvě kapitoly 
rozpracovávají a prezentují dosažené výsledky v rámci jednotlivých otázek předloženého 
dotazníku a dílčí závěry, ke kterým jsme dospěli při jejich vyhodnocování. Poslední kapitola 
praktické části této diplomové práce obsahuje vypořádání výzkumných cílů a hypotéz. 
 
V souladu s původními záměry jsme se snažili o poskytnutí vhledu do problematiky 
současného vzdělávání dětí v oblasti OČMU na základních školách a zároveň napříč celou 
touto prací upozorňovat na významnost a důležitost zařazení těchto témat do primárního 
vzdělávání, neboť vznikne-li nějaká mimořádná situace, musí si s ní obyvatelé a nezřídka 
i děti umět poradit sami. Též jsme se snažili poukazovat i na často málo využívané aktivity 
a možnosti, které podporují atraktivitu výuky a poskytují hmatatelnou představu o tématech 
OČMU a jsou v dnešní době na trhu (mnohdy i bezplatně) k dispozici.  
 
Problematika vzdělávání v oblasti OČMU je velmi široká a má beze sporu interdisciplinární 
charakter, dotýká se ochrany člověka za běžných rizik, mimořádných událostí i krizových 
situací, dopravní výchovy, první pomoci i obrany vlasti. Avšak její současné zařazení do RVP 
ZV prostřednictvím průřezových kritérií nezajišťuje systémový a koordinovaný přístup při 
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výuce a též tedy není možná ani její efektivní evaluace. V této oblasti spatřujeme stále velký 
prostor k dalšímu bádání.  
 
Konkrétně bychom k rozpracování navrhovali analyzovat a představit projekt efektivnějšího 
zařazení témat OČMU do výuky na základních školách či možnosti zavedení samostatného 
předmětu věnujícího se této problematice, případně představit projekt atraktivnějších 
výukových materiálů především za využití moderních metod a technologií, jakými jsou mimo 
jiné aplikace pro chytré telefony (v současnosti vydal například Český červený kříž aplikaci 
„První pomoc“ jak pro operační systém Android, tak pro Apple iOS). Tyto trendy a potažmo  
i další směry možného bádaní považujeme za významné. 

 



Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 
Mgr. Nela Štěříková, Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva na základních školách: Aktuální situace a trendy (2016_C_08) 

I 

 

Příloha č. 1  Vzdělávací materiály vydané Hasičským záchranným sborem Jihočeského 
kraje. 
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Příloha č. 2: Seznam učebnic, příruček a podkladů pro výuku v oblasti OČMU na základních 
školách130 

 
PŘÍRUČKY A UČEBNICE  

 
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

 
a) Pro případ ohrožení – příručka pro obyvatele: Příručka pro obyvatele. Praha: Ministerstvo 
vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 2003. ISBN 80-
86640-18-3. Dostupné na: http://www.hzscr.cz. Každá základní a střední škola obdržela  
1 kus.  
 
b) Ochrana člověka za mimořádných událostí: Příručka pro učitele základních a středních 
škol. Praha: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 
republiky, 2003. ISBN 80-86640-08-6. Dostupné na: http://www.hzscr.cz. Každá základní  
a střední škola obdržela 1 kus.  
 
c) Výchova dětí v oblasti požární ochrany: Příručka pro učitele základních a speciálních škol. 
Praha: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 
republiky, 2003. ISBN 80-86640-21-3. Dostupné na: www.hzscr.cz. Každá základní škola 
obdržela 1 kus publikace a 2 kusy filmů doplňující publikaci. Publikace je nyní volně ke 
stažení na internetu. 
 
e) Filmové šoty „Hasiči varují“: Pro Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského 
záchranného sboru České republiky vytvořili studenti FAMO Písek; krátké animované klipy; 
Dostupné na: http://www.hzscr.cz/clanek/letaky-a-prirucky.aspx. 
 
Nakladatelství Fortuna  
 
a) Horská, V., Marádová, E., Slávik, D. Ochrana člověka za mimořádných událostí  
– Sebeochrana a vzájemná pomoc (učebnice pro občanskou a rodinnou výchovu na 
základních školách). Praha: Fortuna, 2002. ISBN 80-7168-829-0. Schvalovací doložka MŠMT 
do 14. 11. 2014.  
 
b) Beneš, P. a kol. Ochrana člověka za mimořádných událostí – Havárie s únikem 
nebezpečných látek, Radiační havárie (učebnice pro chemii a fyziku na ZŠ). Praha: Fortuna, 
2002. ISBN 80-7168-818-5. Schvalovací doložka MŠMT do 14. 11. 2014.  
 
c) Herink, J., Balek, V. Ochrana člověka za mimořádných událostí – Živelní pohromy 
(učebnice pro zeměpis a přírodopis na ZŠ). Praha: Fortuna, 2002. ISBN 80-7168-830-4. 
Schvalovací doložka MŠMT do 14. 11. 2014.  
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 Hasičský záchranný sbor České republiky. Preventivně výchovná činnost: Podklady k výuce témat ochrany 
člověka za běžných rizik a mimořádných událostí v základních školách: Příloha č. 2 Doporučená literatura, 
pomůcky, odkazy [online]. 2012.  
Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 
2013/2014. In: Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 2013, LXIX, 11, s. 62-63. 
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d) Danielovská, V. Ochrana člověka za mimořádných událostí (učebnice pro první stupeň 
základní školy). Praha: Fortuna, 2003, ISBN 80-7168-864-9. Schvalovací doložka MŠMT do 
14. 11. 2014. 

 
Nakladatelství ALBRA  
 
a) Černoch, F. Ochrana člověka za mimořádných událostí – Osobní bezpečí (metodická 

příručka pro 1. stupeň ZŠ). Praha: ALBRA, 2004. ISBN 80-86490-90-4.  
b) Černoch, F. Ochrana člověka za mimořádných událostí – Osobní bezpečí – Neztratím 

se? Neztratím! (učebnice pro 1. ročník ZŠ) Praha: ALBRA, 2004. ISBN 80-86490-91-2. 
Schvalovací doložka MŠMT do 9. 9. 2015. 

c) Černoch, F. Ochrana člověka za mimořádných událostí – Osobní bezpečí – Bezpečí  
a nebezpečí (učebnice pro 2. ročník ZŠ). Praha: ALBRA, 2004. ISBN 80-86490-92-0. 
Schvalovací doložka MŠMT do 9. 9. 2015. 

d) Černoch, F. Ochrana člověka za mimořádných událostí – Osobní bezpečí – Počítej se 
vším (učebnice pro 3. ročník ZŠ). Praha: ALBRA, 2004. ISBN 80-86490-93-9. Schvalovací 
doložka MŠMT do 9. 9. 2015. 

e) Černoch, F. Ochrana člověka za mimořádných událostí – Osobní bezpečí – S mapou 
nezabloudím (učebnice pro 4. ročník ZŠ). Praha: ALBRA, 2004. ISBN 80-86490-94-7. 
Schvalovací doložka MŠMT do 9. 9. 2015. 

f) Černoch, F. Ochrana člověka za mimořádných událostí – Osobní bezpečí – Pomáhám 
zraněným (učebnice pro 5. ročník ZŠ). Praha: ALBRA, 2004. ISBN 80-86490-95-5. 
Schvalovací doložka MŠMT do 9. 9. 2015. 

g) Sedláček, M. Ochrana člověka za mimořádných událostí – Povodně (učebnice pro  
6. ročník ZŠ). Praha: ALBRA, 2006. ISBN 80-7361-026-4. Schvalovací doložka MŠMT do 8. 
8. 2015. 

h) Sedláček, M. Ochrana člověka za mimořádných událostí – Požáry (učebnice pro  
7. ročník ZŠ). Praha: ALBRA, 2006. ISBN 80-7361-027-2. Schvalovací doložka MŠMT do 8. 
8. 2015. 

i) Sedláček, M. Ochrana člověka za mimořádných událostí – Havárie (učebnice pro  
8. ročník ZŠ). Praha: ALBRA, 2006. ISBN 80-7361-028-0. Schvalovací doložka MŠMT do 8. 
8. 2015. 

j) Sedláček, M. Ochrana člověka za mimořádných událostí – Od vichřice k zemětřesení 
(učebnice pro 9. ročník ZŠ). Praha: ALBRA, 2006. ISBN 80-7361-029-9. Schvalovací 
doložka MŠMT do 8. 8. 2015. 
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DVD  
 

DVD se čtyřmi filmy (Povodně a ochrana člověka, Havárie s únikem nebezpečných látek, 
Než přijede záchranka, Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí); Ministerstvo 
vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky; 2005. DVD bylo 
distribuováno na každou základní a střední školu po 1 kuse.  
 
Štěstí přeje připraveným. Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného 
sboru České republiky; 2007. DVD vydávané Institutem ochrany obyvatelstva Lázně 
Bohdaneč. DVD bylo distribuováno na základní, střední a vyšší odborné školy po celé České 
republice. Jednotlivé klipy jsou volně ke stažení na stránkách www.ioolb.cz/video_stesti.php. 
Témata DVD: Krádež auta, Opuštění domácnosti, Umělé dýchání, Hlásiče kouře, Kamna, 
Kapsáři, Komíny, Nález zavazadla, Nehoda, Improvizovaná ochrana, Požár v domě, Propan, 
Resuscitace, Varovný signál, Tísňová volání, Vypalování trávy, Krizové situace v zahraničí, 
Evakuační zavazadlo, Záchrana tonoucího.  
 
Ochrana člověka za mimořádných událostí. Krátký film Praha a. s. ve spolupráci s odborníky 
z řad Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České 
republiky. Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec; 2006. Z řady interaktivního výukového softwaru 
„Schola Ludus“. DVD je určeno pro školy za cenu poštovného a lze jej objednat na adrese: 
Gymnázium F. X. Šaldy, Partyzánská 530/3, 460 01 Liberec 11, nebo prostřednictvím 
e-mailové adresy: eva.utratova@gfxs.cz.  

 
Asociace "Záchranný kruh"  
 
Všechny produkty, vytvořené v rámci dílčích projektů Asociace Záchranný kruh jsou volně  
a zdarma dostupné na bezpečnostním portálu www.zachranny-kruh.cz  
 
„Bezpečnostní portál – účinný nástroj edukace první pomoci dětí a mládeže a jejich rodičů 
a pedagogů“. Interaktivní multimediální příručka první pomoci 2011. http://www.zachranny-
kruh.cz  
 
Internetový bezpečnostní portál: http://www.zachranny-kruh.cz. Vzdělávací, informační, 
komunikační, preventivně-výchovný a evaluační nástroj.  
 
Testovací a prověřovací systém pro pedagogy. V rámci vzdělávání žáků pro oblasti ochrany 
zdraví, životů, životního prostředí a majetku.  
 
Projekt – „Chraň svůj svět, chraň svůj život“. Celkem 11 výukových interaktivních 
multimediálních kurzů zaměřených na výuku v oblastech běžných rizik i rizik mimořádných 
událostí. Témata kurzů: Běžná rizika, Atmosférické poruchy, Havárie, Mimořádné události I, 
Mimořádné události II, Osobní bezpečí, Povodně, Požáry I, Požáry II, Terorismus a jiné 
hrozby, Zemětřesení, sopečná činnost, sesuvy půdy, laviny.  
 
Projekt „Rizika silniční a železniční dopravy“. Interaktivní multimediální příručka dopravní 
výchovy.  
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Projekt Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí…  
 

Informační vzdělávací projekt Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, 
Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje a Diecézní charity Brno. Zahrnuje 3 okruhy 
témat: Ochrana obyvatelstva, Požární prevence, Bezpečnost občana. Více informací: 
http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci.  

 
Preventivní projekt vzdělávání žáků základních škol s názvem „HASÍK CZ“  

 
Cílem projektu je pomocí odborně vyškolených instruktorů předat dětem ve dvou věkových 
rovinách školního života důležité informace z oblasti požární prevence a prevence 
před mimořádnými událostmi. Více informací k nalezení na www.hasik.cz.  
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Příloha č. 3: Průvodní dopis k žádosti o provedení dotazníkového šetření. 
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Příloha č. 4: Dotazník pro 5. ročníky základních škol. 
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Příloha č. 5: Dotazník pro 9. ročníky základních škol. 
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