
 
pro praktickou přípravu  

v oblastech běžných rizik i mimořádných událostí

Městečko bezpečí 



Proč? Hlavní cíle projektu 
  

• V současné chvíli na území Moravskoslezského kraje zcela chybí komplexní a 

kvalitní systém pro vzdělávání a praktickou přípravu dětí a mládeže v oblastech 

běžných rizik i mimořádných událostí 

• Vytvoření podnětného prostředí a podmínek pro systematickou spolupráci 

záchranářů a pedagogů při preventivně výchovné činnosti dětí a mládeže v oblasti 

zdraví a bezpečnosti, vzájemné pomoci 

• Zvýšení bezpečnosti, informovanosti a připravenosti veřejnosti, především dětí, v 

oblasti běžných rizik spojených s každodenním životem i mimořádných a krizových 

událostí a s tím související eliminace ztrát na zdraví, životech, životním prostředí a 

majetku 

• Vybudování areálu pro smysluplné volnočasové aktivity se záměrem vychovávat 

sebevědomé jedince, kteří se budou umět vypořádat s krizovými situacemi (nehody, 

požáry, první pomoc, ostatní nebezpečné situace), naučí se předcházet nebezpečí 

 

• Vznik projektu podporují tyto subjekty: 

 

 



Každý rok zemře 15 lidí a dalších 200 je intoxikováno při úniku 
nebezpečných plynů v domácnostech. 

Při dopravních nehodách každoročně zemře více než 580 
osob. 

Hasiči každoročně vyjíždějí k 3 500 požárů v  domácnostech, 
při kterých je usmrceno 50 osob a škody převyšují 2 mld. Kč. 

Každoročně je usmrceno  více než 120 chodců.  

V Moravskoslezském kraji je ročně stíháno a vyšetřováno více 
než 700 nezletilých a mladistvých osob. 

HZS 

PČR, HZS 

HZS, ZZS 

PČR 

PČR 

Co říkají statistiky 
 



• Zvýšení úrovně vzdělanosti a připravenosti v oblasti běžných rizik, rizik mimořádných 
událostí a krizových situací 

• Snížení pravděpodobnosti rizika zlepšením prevence 

• Zlepšení reakce na vzniklá rizika, eliminace dopadů rizik 

• Snížení stresových faktorů vzniklých jako reakce na vystavení riziku, snížení stresu 
v zaměstnání při vědomí jejich i svých schopností reakce na rizikové situace 

• Zatraktivnění prostředí města pro život 

• Zvýšení nabídky trávení volného času, vzdělávacích aktivit (osvojení základních 
návyků první pomoci, metodická a didaktická podpora při výuce zaměřené na 
prevence rizik, zvýšení kvalifikace v oblasti první pomoci a rizikových situací.) 

• Zefektivnění spolupráce se složkami IZS, a s dalšími subjekty v oblasti prevence a 
reakce na rizika, zefektivnění přenosu informací a zkušeností mezi jednotlivými 
subjekty 

• Vytvoření prostoru pro výcvik, provozování vzdělávacích aktivit a společné setkávání 

 

 

 

Další přínosy projektu 



• Hasičský záchranný sbor MSK 

• Česká asociace hasičských důstojníků 

• Zdravotnická záchranná služba MSK 

• Policie ČR - krajské ředitelství policie MSK 

• Městská policie Ostrava 

• Armáda ČR 

• Celní správa ČR 

• Horská služba ČR 

• Český červený kříž 

• Povodí Odry, s.p. 

 

Aktivní participace složek IZS, a jiných subjektů 

• Statutární město Ostrava, příp. MSK 

• Asociace Záchranný kruh, z.s.(nositel 
licence, provozovatel areálu Centra 
zdraví a bezpečí „Svět záchranářů“ 
Karlovy Vary) 

• IKEA Centres ČR s.r.o., Avion Shopping 
Park Ostrava 

• Městský obvod Ostrava Jih 

• Vysoká škola báňská – Technická 
univerzita Ostrava  

• Ostravská univerzita 

• Střední zdravotnická škola 



Bezpečnost je náš společný zájem 

Předpokládají se odborné vzdělávací programy v těchto oblastech: 
  
- všeobecná rizika (úrazy, požáry) 
- rizika mimořádných událostí (přírodní, civilizační) 
- rizika požárů 
- zdravotní rizika (záchrana života, poskytování první pomoci) 
- problematika osobního bezpečí, rizika sociálně patologických jevů 
- rizika v dopravě, dopravní výchova 
- environmentální vzdělávání 

 

Informace o projektech 



 
Jak? 

• Vybudováním areálu vytvořeného ze specifických budov, např. 

improvizovaná nemocnice, policejní služebna nebo hasičská stanice, 

které jsou vybaveny odpovídající technikou pro věrnou simulaci 

rizikových situací, včetně interaktivních simulátorů a trenažérů 

 

• Součástí areálu i moderní dopravní hřiště s železničním přejezdem a 

další venkovní lokality pro simulaci rizik ve venkovním prostředí 
 



• Obyvatelé města Ostrava , obyvatelé Moravskoslezského kraje 

• Obyvatelé regionu soudržnosti Moravskoslezsko 

• Žáci mateřských, základních a středních škol a učilišť v regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko, ale také jejich pedagogové. 

• Příslušníci a zaměstnanci klíčových složek Integrovaného záchranného systému a 
dalších dotčených subjektů 

• Představitelé veřejné správy na území regionu soudržnosti Moravskoslezsko 

• Subjekty a organizace zabývající se prevencí 

• Statutární město Ostrava 

 

Pro koho? Cílové skupiny 



Referenční příklady – Svět záchranářů v Kar. Varech 



Kde? 

Ostrava Jih 



Kde? 

Shopping park 
Ostrava 

Areál IVC Zábřeh + řed. HZS MSK 

Ostrava Jih 



Situace stavby 



Stavební program vybraných objektů 
 Referenční objekty 



Stavební program vybraných objektů 
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 



Využití multimediálních prvků 



Vizualizace areálu 



Vizualizace areálu 



Vizualizace areálu 



DĚKUJI ZA POZORNOST 


