
Mimořádné události – Svět záchranářů Karlovy Vary 

Do Světa záchranářů v Karlových Varech se vypravili žáci 7.B, aby se seznámili s tím, co 

jsou mimořádné situace a současně i poznali práci všech složek IZS. Areál tvoří několik 

specifických budov včetně improvizované nemocnice, policejní služebny nebo hasičské 

stanice, které jsou vybaveny odpovídající technikou pro věrnou simulaci rizikových situací, 

včetně interaktivních simulátorů a trenažérů. Součástí areálu je také moderní dopravní hřiště   

se železničním přejezdem a další venkovní lokality pro simulaci rizik ve venkovním prostředí. 

Co jsou vlastně mimořádné události? Pojem, který slýcháme čím dál častěji. Povodně, 

havárie, velké požáry, bouře a další. To je jen hrstka mimořádných událostí, se kterými se 

můžeme kdykoliv potkat. Zážitkový program Mimořádné události seznamuje žáky nejen 

s jednotlivými typy mimořádných událostí, ale hlavně jim v praxi ukáže, jak se správně 

chovat, jak se připravit na mimořádnou událost a co dělat, pokud nastane. Žáci se seznámili 

s prací záchranářů, získali nové poznatky a informace o práci hasičů, policie a záchranářů 

v případech, když už nastane nějaká mimořádná situace. Jednotlivé aktivity na sebe 

navazovaly, žáci pracovali ve dvou malých skupinách, kde je provázeli slovem i praktickými 

ukázkami členové IZS. 

A co nás čekalo nakonec? Závěrečné shrnutí všeho, co jsme se dozvěděli v průběhu výkladu, 

bylo převedeno do modelové situace, kdy jsme se všichni ocitli v zakouřeném domě , kde byli 

zranění a uvěznění lidé.Získané poznatky jsme měli prakticky využít při záchraně lidských 

životů, zavolat hasičům,oznámit událost, co a kde se stalo a popsat celou situaci.Pohyb 

v zakouřením prostředí nebyl zrovna pro nás příjemný, ale přesto jsme celou situaci všichni 

zvládli a dostali jsme se pořádku a ve zdraví z hořícího domu ven, kde na nás už čekali 

záchranáři. 

Pro někoho nepříjemný zážitek, pro některé stresující okamžiky, ale přesto většina z nás si 

alespoň trochu uvědomila, co dělat, když k něčemu takovému dojde. Vždyť do takových 

situací se může kdokoliv a kdykoliv dostat. V závěru celé aktivity s námi všichni záchranáři 

rozebrali celou situaci, vyhodnotili klady a zápory našeho jednání a chování. 

Akce se konala pod záštitou Karlovarského kraje, který poskytl dotaci na dopravu žáků. 

                                                                                    J. Váňová, Mgr. J. Princlová  

 
 



 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


