
Branná cvi čení bez plynových masek 
 
Pochoďáky, nasazování plynových masek, zabalování do igel itových pytlík ů – tak 
probíhala branná cvi čení žák ů p řed revolucí. Po p řevratu jakoby se na cvi čení 
bezpe čnosti zapomn ělo, p řitom informace o zp ůsobech evakuace by se k žák ům 
dostat m ěly. Dnešní podobu civilní ochrany v moderním pojetí  nabízí projekt 
Ochrany obyvatel, který zastupuje Kate řina Bouda Kašparová, známá tvá ř z TV 
Nova. 
 
Angažujete se v projektu Ochrana obyvatel. Co je je ho smyslem? 
Projekt vznikl p řed rokem a jeho cílem je, aby se zlepšila komunikac e lidí s 
úřady a oficiálními institucemi, zejména, když se sta ne n ějaká nebezpe čná 
událost. Prost ě, jde nám o to, aby lidé v ěděli, co mají d ělat, když se t řeba 
stane nehoda, kam mají zavolat, co a jak správn ě říct pracovníkovi na krizové 
lince a podobn ě. Aby si um ěli sami pomoci na tom za čátku, kdy jsou tam ješt ě 
úpln ě sami, než p řijedou záchraná ři. 
 
Něco jako civilní ochrana? 
Dá se to tak říci, hlavn ě jde o ochranu obyvatel v moderním pojetí 21. stole tí. 
Nechceme znovu zavád ět masky do škol, sama si pamatuju, jak bylo strašné  cvi čit 
nástupy nebo utírat roztokem ty odporné gumové mask y. Na druhou stranu ale dnes 
a denn ě hrozí řada reálných nebezpe čí, na která musejí být všichni p řipraveni, a 
to t řeba i ve škole. M ůže za čít ho řet nebo unikat plyn, to se opravdu m ůže 
přihodit zcela b ěžně. D ěti musejí v ědět, jak správn ě utéct z budovy, je t řeba to 
s nimi nacvi čovat, protože p řípadný chaos m ůže p ři evakuaci školy nad ělat 
pořádné problémy. 
 
Chodíte to p římo nacvi čovat se školami? 
Do úpln ě každé školy se opravdu nedostaneme. Uspo řádali jsme nap říklad cvi čnou 
evakuaci ve škole v Praze 11, kde u čitelé v čele s ředitelem Dittrichem v ěnují 
t ěmto témat ům pr ůběžně po celý u čební rok velkou pozornost a ov ěřili jsme si 
přímo v praxi, že d ěti dob ře v ěděly, jak se správn ě zachovat. Dokonce mi nedávno 
tento pan ředitel pyšn ě říkal, že d ěti z prvního stupn ě perfektn ě reagovaly, 
když objevily odkryté vým ěníky tepla na sídlišti a správn ě volaly hasi če, 
dokázaly jim p řehledn ě nahlásit událost a veškeré pot řebné informace. 
 
Co ješt ě d ěláte pro školy? 
Věnovali jsme jim krizové karti čky. To jsou plastové karti čky velikosti b ěžné 
platební karty, jsou na ní základní krizové linky ( 112, 150, 155, 156, 158). V 
září 07 jsme jich vyrobili 7 milion ů kus ů a díky partnerství s p řední zdravotní 
pojiš ťovnou karti čku obdržela v ětšina českých domácností. A protože nám asi p ůl 
milionu kus ů zbylo, rozhodli jsme se je v ěnovat st ředním školám po celé ČR. M ělo 
to obrovský ohlas, jsme rádi, že je u čitelé využili t řeba práv ě p ři p ředmětu 
Ochrana člov ěka p ři mimo řádných událostech, který řeší p řesn ě to, čím se zabývá 
náš projekt. Pro školy v ůbec chystáme i další velice zajímavé aktivity do 
budoucna a ráda vás o nich budu informovat, až budo u aktuální. 
 
Jaké další aktivity podnikáte? 
Ten projekt je ohromn ě zajímavý a jsem up římně ráda, že mohu být u toho, d ěláme 
opravdu hodn ě v ěcí. Vyrobili jsme osv ětové spoty pro řidi če, aby v ěděli, jak 
mají správn ě zastavit v kolon ě, aby mohla projet sanitka, hasi či nebo policisté. 
Zjistili jsme totiž, že i když nový zákon v tomto s měru platí už asi 4 roky, 
nikdo o n ěm neví – že už musíte na víceproudové silnici zasta vit co nejvíce u 
kraj ů hned, když dojedete ke kolon ě. Nikoliv, že se snažíte ud ělat prostor 
sanitce, až když vám roz čilen ě houká za zády. Dva m ěsíce jsme vysílali tyhle 
spoty na TV Prima.> 
 
(Rodina a škola, zá ří 2008) 
 
 


