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Preventivně výchovná činnost - je souhrn organizačních,

technických a provozních opatření a činností zaměřených

na obyvatelstvo z důvodu předcházení nežádoucím jevům nebo

jejich zmírnění, prostřednictvím předávání informací

o charakteru ohrožení, o možném vzniku mimořádné události

a pro sebeochranu a vzájemnou pomoc, k ochraně životů, zdraví,

majetku a životního prostředí při nastalé mimořádné události

(nelze zaměňovat s propagací)



Preventivně výchovná činnost

o bezprostředně nehrozí žádná mimořádná událost

o příprava na MU

o informovat o

• možných nebezpečích

• systému ochrany obyvatelstva

• způsobu informování obyvatelstva při vzniku 

mimořádné události (způsoby varování)

• doporučených zásadách chování před, při a po 

mimořádné události

• kde čerpat další informace



Cílové skupiny

Děti a školní mládež

• nejlépe ovlivnitelná skupina

• informace je možné předávat v rámci výuky nebo mimoškolní 

činnosti

• obsah a rozsah informací předávaných v průběhu výuky je 

možné přesně přizpůsobit příslušnému věku

• fenomén opakování a utvrzování informací - testy, hry, 

projekty, praktická činnost

• při výuce je možné využít další formy sdělování informací –

média, internet, ukázky, dny otevřených dveří, besedy, 

projekty apod. ve spolupráci se složkami IZS 

Takto získané informace zprostředkovávají svým rodičům.

Jednou budou rodiče. 



Dospělé obyvatelstvo 

• nejpočetnější skupiny, kterou lze dále dělit dle okruhu zájmů, 

například na pracovně aktivní obyvatelstvo, důchodce, matky 

s dětmi, postižené občany atd. 

• předávaní informací je náročnější a ovlivňují jej různé vedlejší 

faktory: nedostatek času, přehlcenost různými komerčními 

informacemi, náročnost na předání informací, nezájem aktivně 

přistupovat k získávání informací (besedy, přednášky), 

různorodé zájmy apod. 

• důraz klást na nabídky k získání dalších podrobnějších 

informací (webové stránky, média, informační centra atd.).



Cizinci

• informace nejčastěji v anglickém jazyce

• pokud se na určitém území vyskytuje početnější skupina 

z konkrétní země nebo mluvící stejným jazykem, je možné 

tyto informace připravit i v jejich jazyce



Povinnosti obecního úřadu

a) § 15 odst. (4) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému a o změně některých zákonů:

„Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby v obci 

s charakterem možného ohrožení, s připravenými záchrannými 

a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva. Za tímto 

účelem organizuje jejich školení.“

b) § 21a odst. (2) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

a o změně některých zákonů (krizový zákon):

(2) Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby 

způsobem v místě obvyklým s charakterem možného ohrožení,

s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich 

provedení.



Možnosti SH ČMS

• spolupráce se školami

• spolupráce s obecním úřadem

• vlastní činnost

Spolupráce se školami

• pořádání ukázek

• exkurze na stanici

• tvorba soutěže (ve spolupráci s HZS ČR)

• zapojení se do preventivně výchovných programů



Spolupráce s obecním úřadem

• internetové stránky

• umisťování informací na obecní vývěsce

• obecní noviny

• besedy

Vlastní činnost

• internetové stránky

• pořádání ukázek

• exkurze na stanici

• besedy

• soutěže



Pomůcky

• vydané HZS ČR



Projekt „Štěstí přeje připraveným“

• série 20 krátkých (2 min) filmů s problematikou civilní ochrany

• určeny pro širokou  veřejnost

• slouží jako návod, jak se zachovat při nebezpečných situacích do kterých se 

může dostat každý z nás

• jednotlivé klipy je možné bezplatně zkopírovat pro další použití

• filmy se vysílají v kabelových a regionálních televizích po celé ČR



Projekt Bezpečné cestování

• Cíl – zvýšení informovanosti nenásilnou formou v prostorách, ve kterých se s 

uvedenými informacemi setká velké množství občanů

• Cílová skupina – cestující hromadnými dopravními prostředky

• Forma – krátké informace o rizicích a návody chování při konkrétní mimořádné 

události zveřejněné na viditelných místech v autobusech, tramvajích a 

vlakových soupravách metra,

• Pilotně začal projekt v Praze a okolí a postupně se rozšířil do dalších regionů ČR



Projekt „Vaše cesty k bezpečí“

"Vaše cesty k bezpečí" - je projektem Hasičského záchranného

sboru Jihomoravského kraje. Projekt vznikl v roce 2008 ve

spolupráci s Krajským ředitelstvím policie JMK a Diecézní

charitou Brno. Projekt zahrnuje 3 okruhy témat - ochrana

obyvatelstva, požární prevence a bezpečnost občana a obsahuje

33 témat.



Neziskové organizace

Asociace „Záchranný kruh“

Citadela Bruntál o.s.

Centrum pro bezpečný stát o.s.



Asociace „Záchranný kruh“

www.zachranny-kruh.cz



Citadela Bruntál o.s.

Program systému vzdělávání žáků základních škol s názvem 

„HASÍK CZ“.

Kurzy instruktorů pořádá o.s. Citadela Bruntál.

www.hasik.cz



Centrum pro bezpečný stát o.s.

www.ochranaobyvatel.cz



Učebnice vydané ve spolupráci s nakladatelstvím ALBRA pro žáky (1. až 9. 

ročník)



Učebnice vydané ve spolupráci s nakladatelstvím Fortuna pro jednotlivé předměty



Důležité odkazy

MV-GŘ HZS ČR - www.hzscr.cz

IOO LB – www.ioolb.cz



Děkuji za pozornost.


