
Příloha č. 2 

Doporučená literatura, pomůcky, odkazy 

 

Příručky a učebnice 

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 

a) Pro případ ohrožení – příručka pro obyvatele 

Příručka pro obyvatele. Praha: MV-generální ředitelství Hasičského záchranného 

sboru ČR, 2003. ISBN 80-86640-18-3. Dostupné na WWW: 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: MV-generální ředitelství 

Hasičského záchranného sboru ČR, 2003. ISBN 80-86640-08-6. Dostupné na WWW: 

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: MV-generální ředitelství 

Hasičského záchranného sboru ČR, 2003. ISBN 80-86640-21-3. Dostupné na WWW: 

www.hzscr.cz.  

Každá základní škola obdržela 1 kus publikace a 2 kusy filmů doplňující publikaci; 

publikace ke stažení na stránkách  

d) Výchova a prevence v oblasti požární ochrany 

Příručka pro učitele středních škol. Praha: MV-generální ředitelství Hasičského 

záchranného sboru ČR, 2005. ISBN 80-86640-35-3.  Dostupné na WWW: 

www.hzscr.cz. 

Každá střední škola obdržela cestou HZS krajů 1 kus publikace a 1kus DVD 

doplňující publikaci. 

e) Filmové šoty „Hasiči varují“ 

pro MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru vytvořili studenti 

FAMO Písek; krátké animované klipy; Dostupné na WWW: 

www.hzscr.cz/clanek/letaky-a-prirucky.aspx. 

 

Asociace "Záchranný kruh" 

a) „Bezpečnostní portál – účinný nástroj edukace první pomoci dětí a mládeže a jejich 

rodičů a pedagogů“ – Interaktivní multimediální příručka první pomoci 2011 

www.zachranny-kruh.cz 

b) Internetový bezpečnostní portál – www.zachranny-kruh.cz 

Vzdělávací, informační, komunikační, preventivně-výchovný a evaluační nástroj. 

c) Testovací a prověřovací systém pro pedagogy 
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v rámci vzdělávání žáků v oblastech ochrany zdraví, životů, životního prostředí a majetku. 

d) Projekt – „Chraň svůj svět, chraň svůj život“ 

Cílem projektu je systémová podpora a pomoc školám a školským zařízením při výuce 

a výchově problematik ochrany života, zdraví, životního prostředí a majetku (průřezových 

témat); zavádění nových vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, 

které vedou k rozvoji klíčových kompetencí žáků i pedagogů a k naplňování očekávaných 

výstupů v rámci všech typů RVP. 

V rámci projektu je vytvořeno 11 výukových interaktivních multimediálních kurzů 

zaměřených na výuku v oblastech běžných rizik i rizik mimořádných událostí  

o Běžná rizika 

o Atmosférické poruchy 

o Havárie 

o Mimořádné události I 

o Mimořádné události II 

o Osobní bezpečí 

o Povodně 

o Požáry I 

o Požáry II 

o Terorismus a jiné hrozby 

o Zemětřesení, sopečná činnost, sesuvy půdy, laviny 

 

e) Projekt „Rizika silniční a železniční dopravy“ 

Interaktivní multimediální příručka dopravní výchovy, která je určena zejména 

pedagogům a rodičům k výchově a přípravě dětí a mládeže v oblasti rizik silniční 

a železniční dopravy a v oblasti jejich požadovaného chování, ale i k samostatné přípravě 

dětí a mládeže, založené na motivačním přístupu a zajímavosti provedení. Projekt je další 

součástí a dílčím projektem Integrovaného projektu „Záchranný kruh“ a navazuje 

na předchozí tři projekty. 

Všechny produkty, vytvořené v rámci dílčích projektů Asociace Záchranný kruh jsou volně a 

zdarma dostupné na bezpečnostním portálu www.zachranny-kruh.cz a v současné době jsou 

využívány celostátně, zejména v rámci vzdělávání na školách všech typů, ale i pro vzdělávání 

veřejnosti a obyvatelstva jako takového. Pro některé přístupy je nutná registrace, která slouží 

pro zajištění zpětné vazby. 

 

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.  

http://www.zachranny-kruh.cz/


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) 

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) 

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) 

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) 

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) 

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) 

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) 

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) 

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) 

 

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 

ZŠ). Praha: Fortuna, 2002. ISBN 80-7168-829-0.(schvalovací doložka MŠMT) 

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) 

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) 



d) Danielovská, V. Ochrana člověka za mimořádných událostí (učebnice pro první 

stupeň ZŠ). Praha: Fortuna, 2003, ISBN 80-7168-864-9. (schvalovací doložka 

MŠMT) 

e) Balek V. a kol. Ochrana člověka za mimořádných událostí (učebnice pro střední 

školy). Praha: Fortuna, 2003. ISBN 80-71-68-869-3. 

DVD 

a)  DVD se čtyřmi filmy (Povodně a ochrana člověka, Havárie s únikem nebezpečných 

látek, Než přijede záchranka, Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí); MV-

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR; 2005; DVD bylo 

distribuováno na každou základní a střední školu po jednom kuse 

b) Štěstí přeje připraveným; MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 

ČR; 2007; DVD vydávané IOO 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 

 Krádež auta – Opuštění domácnosti – Umělé dýchání – Hlásiče kouře – Kamna – 

Kapsáři – Komíny – LPG – Nález zavazadla – Nehoda – Improvizovaná ochrana – 

Požár v domě – Propan – Resuscitace – Varovný signál – Tísňová volání – Vypalování 

trávy – Krizové situace v zahraničí – Evakuační zavazadlo – Záchrana tonoucího. 

c) Ochrana člověka za mimořádných událostí; Krátký film Praha a. s.,; Gymnázium 

F. X. Šaldy, Liberec; 2006; pochází z řady interaktivního výukového softwaru 

pod názvem Schola Ludus zpracovaného Krátkým filmem Praha, a.s., ve 

spolupráci s odborníky MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 

ČR; DVD je určeno pro školy za cenu poštovného a můžete si jej objednat na 

adrese: Gymnázium F. X. Šaldy, Partyzánská 530/3, 460 01 Liberec 11, nebo 

prostřednictvím e-mailové adresy: eva.utratova@gfxs.cz. 

 

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 a bezpečnost občana. Více informací 

k nalezení na: www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci.  

 

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

Cílem preventivního projektu je pomocí odborně vyškolených instruktorů, z nichž většinu 

tvoří profesionální a dobrovolní hasiči, předat dětem ve dvou věkových rovinách školního 

života důležité informace z oblasti prevence před mimořádnými událostmi.  

Více informací k nalezení na www.hasik.cz. 
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Důležité odkazy 

 

MV – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR – www.hzscr.cz 

Ministerstvo zdravotnictví – www.mzcr.cz 

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy 

www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/anesteziologie/vyuka/studijni-materialy/neodkladna-

resuscitace 

Česká resuscitační rada – www. resuscitace.cz 

Asociace Záchranný kruh – www.zachranny-kruh.cz 

Citadela Bruntál, o. s. – www.hasik.cz 

Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč – www.ioolb.cz 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. –www.bozpinfo.cz(oborový portál bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci) 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. – http://skoly.vubp.cz/webová stránka na pomoc při 

zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských 

zařízení) 

 

Projekty pro pedagogy 

 

Pro získání základního odborného vzdělání z oblasti ochrany člověka za mimořádných 

událostí jsou pro pedagogické pracovníky připraveny doplňkové kurzy. Tyto kurzy jsou 

nabízeny Hasičským záchranným sborem České republiky, Národním institutem pro další 

vzdělávání a Asociací Záchranný kruh 

 Hasičský záchranný sbor je připraven kurzy přizpůsobit dle požadavků, které v této 

oblasti ze strany pedagogů vyplývají. V případě zájmu je možné kontaktovat příslušné 

Hasičské záchranné sbory krajů – odbory ochrany obyvatelstva a krizového řízení, ve 

spolupráci s Psychologickou službu MV - GŘ HZS i krajů. Kontakty jsou zveřejněny 

na stránkách www.hzscr.cz. 

 

 Odborné kurzy z předmětné problematiky jsou také v nabídce Národního institutu 

pro další vzdělávání. Katalog kurzů společně s dalšími informacemi je uveřejněn 

na stránkách www.nidv.cz. 

 

 Asociace Záchranný kruh je akreditované vzdělávací zařízení, které pro pedagogy 

realizuje ve spolupráci s partnery vzdělávací programy – zejména program „Ochrana 

a pomoc – od běžných rizik po mimořádné události“, případně další akreditované 

programy a konference. V případě zájmu je možné kontaktovat zástupce na stránkách 

www.zachranny-kruh.cz. 
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 Asociace zdravotnických záchranných služeb a Česká společnost urgentní medicíny a 

medicíny katastrof jsou připraveny pomoci v zaškolení lektorů a v předvedení ukázek 

praktických nácviků první pomoci. V případě zájmu je možné kontaktovat: 

www.urgmed.cz nebo www.azzs.cz 

 

http://www.urgmed.cz/

