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Projekt I: Místní bezpečnostní projekt 

Místní bezpečnostní projekt byl zadán vysokoškolským 

studentům v zimním semestru školního roku 2014/2015 

a další projekt v letním semestru v roce 2015 s názvem 

Bezpečná rodina. 
 

Zadání obou odborných bezpečnostních projektu bylo 

vysokoškolským studentům uloženo ve formě písemné 

semestrální práce. Její uznání / přijetí hodnotícím 

vysokoškolským učitelem pak bylo hlavní a základní 

podmínkou pro udělení zápočtu z odborného předmětu 

Ochrana obyvatelstva. 
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Význam místního bezpečnostního projektu 

Význam MBP je důležitý tím, že umožňuje 
studentům poznat své nejbližší okolí ve kterém 
žijí z pohledu MÍSTNÍ BEZPEČNOSTI 

 

Ve výrazné většině se studenti na své okolí 
dívali z mnoha jiných pohledů než byli dosud 
zvyklí 

 

Zpracování MBP umožňuje studentům aplikovat 
v reálné společenské praxi to, co se dozvěděli 
ve výuce, dočetli z odborné literatury nebo si 
vyhledali sami v místních kronikách a 
elektronických zdrojích 
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Zpracování bezpečnostního projektu 

Cílem projektu bylo, aby studenti: 

- vyhledali bezpečnostní informace o výrazných 

mimořádných událostech a krizových situacích, které se 

staly v obci – místě, ve kterém žijí, 

- vytipovali možná místní rizika, 

- zjistili, jak je obec připravena na řešení mimořádných 

událostí a krizových situací, 

- popsali, co obec dělá ve prospěch ochrany 

obyvatelstva 

- zjistili, jak jsou obyvatelé připraveni (dotazník, řízené 

rozhovory, apod.), 

- navrhli nová a zlepšená bezpečnostní opatření a 

seznámili s tím kompetentní orgány obce. 
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Obsah místního bezpečnostního projektu 

Závazná osnova projektu 
 

Úvod 

Obec – místo bydliště … 

Historická ohlédnutí … 

Současné bezpečnostní hrozby a rizika … 

Připravená opatření na úrovně místa / obce … 

Připravenost obyvatelstva … 

Vlastní návrhy a doporučení … 

Závěr 
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Zvláštní zjištění u studentů 

Poněkud překvapivé bylo i moje obecné zjištění, že 

samotní studenti si v řadě případů pochvalovali 

skutečnost, že se při místním šetření dozvěděli řadu 

závažných faktů z oblasti místní bezpečnosti 
 

Místo bydliště studenti posuzovali komplexně to jak 

z hlediska historického, tak z pohledu předchozích 

mimořádných událostí, možných místních závažných rizik 

a bezpečnostních hrozeb, zranitelnosti obyvatelstva a 

jeho informovanosti a připravenosti na mimořádné 

události a krizové situace 
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Projekt II: Bezpečná rodina 

Závazná osnova: 

Členové domácnosti: pozice, telefony, zdravotní stav, 

poznámka, 

Orientační plánek bytu nebo rodinného domku s 

vyznačením a pojmenováním jednotlivých místností, 

únikových cest, umístění lékárničky, hasicích přístrojů, 

hlavních uzávěrů plynu – vody – elektrického proudu, 

Kontakty na příbuzné: babička, dědeček, strýc, apod. 

Mimořádné události ohrožující rodinu, 

Místo setkání rodiny v případě mimořádné události, 
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Bezpečná rodina 

Tísňová telefonní čísla, 

Důležitá telefonní čísla, 

Činnost členů rodiny při mimořádné události – pracovní 

den / víkend nebo svátek, 

Obsah evakuačního zavazadla, 

Stručný osobní návrh  

    na vylepšení současného  

    stavu. 
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Ukázka z projektu Bezpečná rodina 

Letní semestr 2015 

Studentka Iveta  

Její presentace byla vybrána pro studentkou 

sekci MEDICÍNA KATASTROF – Rožnov pod 

Radhoštěm, červen 2015 

Výstupy projektu: 

 a) PowerPoint presentace na seminářích 

 b) písemná semestrální práce 
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•Únikové východy 

•Hlavní jistič 

•Hlavní uzávěr 

vody 

•Hlavní 

uzávěr 

plynu 

•Hasící 

přístroje 



•Evakuační 

zavazadlo 

•Cenné 

dokumenty 



POLICE ČR 158 

ZÁCHRANNÁ 

ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA 
155 

HASIČI  150 

JEDNOTNÉ  TEV. ČÍSLO 

TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 
112 

MĚSTSKÁ POLICIE 156 





Stručný závěr a doporučení 

První a základní zkušenosti s přípravou a plněním tzv. 

bezpečnostních projektů vysokoškolských studentů 

byly stručně popsány v tomto krátkém sdělení 
 

Autor měl na mysli především možnost určité 

akademické nabídky „tvořivě kopírovat“ tento obecný 

přístup a návod, který se velmi dobře osvědčil 
 

Osobní zkušenosti byly získány na dvou akademických 

pracovištích:  

- Fakulta logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti (1,0)  

- Vysoká škola Karla Engliše v Brně (0,5) 
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Děkuji za pozornost 

MOBIL:  739 048 189  

Email: otakar_mika@email.cz 

Email: mika@flkr.utb.cz 

dotazy, připomínky a náměty? 


