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Abstract 
The paper deals with the issue of psychophysical, mental and other 

capabilities of individuals related to their stay in shelters. It presents the selected 
aspects, methods and outcomes of the experiment on “Shelters”, which has been 
carried out within the research plan “Environment Security and Decision-Making 
Processes in Crisis Management”. 
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ÚVOD 
 

Problematika řešení zajištění ochrany a bezpečí lidí v náročných situacích, 
formou ukrytí, má kořeny v hluboké historii. Již od pradávna naši předkové 
chránili sebe, své blízké a svůj majetek před hrozícím nebezpečím ať již 
nevojenského či vojenského charakteru prostřednictvím ukrytí. Stálé úkryty CO 
pro obyvatelstvo se v našem státě začínají budovat od počátku 50. let minulého 
století. Toto budování lze v podstatě rozdělit do třech etap, kde poslední etapa 
tohoto budování byla ukončena v roce 1990. Po tomto roce náš stát již přestal 
dotovat výstavbu těchto typů úkrytů, kromě výstavby ochranného systému metra a 
Strahovského tunelu. V posledních letech docházelo na základě přijaté koncepce 
[1] ke značné redukci počtu vybudovaných stálých úkrytů CO a tím k celkovému 
snížení kapacity ukrývaných osob. Značná část úkrytového fondu je ovšem 
v současné době stále zachována a skýtá v případě potřeby, zejména v krizových 
situacích vojenského charakteru, ukrytí alespoň pro část obyvatel naší země. Je 
nutno připomenout, že tento úkrytový fond tvořený stálými úkryty CO by se 
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v případě potřeby rozrostl o fond tvořený improvizovanými úkryty, které by 
sloužily k zabezpečení ukrytí toho obyvatelstva, jemuž nelze poskytnout ukrytí 
v uvedených stálých úkrytech CO [2].  

Výzkum a hledání odpovědí na otázku „Jak jsou či jak by byli obyvatelé 
schopni vyrovnat se v případě potřeby s pobytem v těchto typech úkrytů?“, „Jak 
mohou vybrané situace vzniklé při ukrytí a podmínky ve stálém úkrytu CO 
ovlivňovat jejich psychofyzickou, mentální, sociální a jinou kondici a schopnosti?“ 
anebo „Jaké rizikové aspekty souvisí s využitím této formy ochrany obyvatel?“ 
jsou předmětem experimentálního projektu „Úkryty“ konaného v rámci dílčího cíle 
výzkumného záměru „Bezpečnost prostředí a rozhodovací procesy při zvládání 
krizí“ (PRO BOZF2011)1. 

 
 

1 PODMÍNKY, VÝCHODISKA A POPIS EXPERIMENTU  
 
Výzkumný záměr „Bezpečnost prostředí a rozhodovací procesy při 

zvládání krizí“ (PRO BOZF2011) je zaměřen na problematiku predikce a 
posilování bezpečnosti prostředí vybraných odvětví kritické infrastruktury včetně 
zefektivnění rozhodování v rámci zvládání krizových situací a zkoumání lidské 
dimenze. V rámci záměru se při plnění dílčích cílů realizují specifické experimenty 
a projekty. Tyto jsou orientovány na aspekty spolupodílející se na procesech 
poznávání, rozhodování a jednání profesionálů a manažerů v náročném prostředí, 
zejména z hlediska dynamiky vývoje situace úlohy, složitosti vlivů a vztahů, 
neurčitosti či nedostatku informací nebo znalostí apod. Na projektech se mimo jiné 
podílí Centrum tělesné přípravy Univerzity obrany, Katedra ochrany obyvatelstva a 
Katedra řízení lidských zdrojů Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity 
obrany. Výstupy se také zaměřují na přípravu a rozvoj schopností profesionálů pro 
bezpečnostní prostředí, na přípravu a rozvoj manažerů, jakož i na vytváření a 
rozvoj mikrotýmů pro výkon činností a funkcí v náročných podmínkách.  

Jeden z dílčích cílů výzkumného záměru „Bezpečnost prostředí a 
rozhodovací procesy při zvládání krizí“ se mimo jiné věnuje problematice zátěže, 
psychofyzické a mentální kondici lidí a sociálně psychické kondici skupin 
(mikrotýmů) z hlediska řešení a zvládání úloh v různě náročných situačních 
kontextech. Pro poznání úrovně, kultivaci a rozvoj kvalit schopností jednotlivců a 
týmů se v přípravě lidí a týmů, vedle diagnostiky psychofyzické a mentální 
laboratoře (viz schéma níže), užívají dvě formy modelování situací úloh: 
1. Modelování situací úloh s využitím simulačních technologií: 

• trenažéry (řízení vozidel a ovládání techniky); 
• simulace situací úloh pomocí komunikačních a informačních technologií 

(obvykle se jedná o rozhodovací a komunikační procesy, např. 
rozhodování týmu v krizovém managementu). 

2. Modelování situací úloh specifického kontextu v prostředí, které pokud 
možno odpovídá přirozeným podmínkám [3]2, resp. podmínkám, ve kterých 
by se činnost skutečně prováděla.  
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Psychofyzická a mentální laboratoř

X-Stream

Modelování situací úloh specifického kontextu 
v přirozeném prostředí s využitím například:

• Orientace v terénu
• Lezení a překonávání překážek
• Sebeobrana, včetně point shooting
• Individuální a týmové úlohy
• Lineární a heuristické úlohy

Diagnostika
• Psychofyzická kondice (biofeedback)
• Mentální kondice (neurofeedback)
• Osobností aspekty
• Sociální aspekty

Simulátory - modelování  
situací úloh pro rozhodování

Simulační technologie

Trenažéry - výcvik specialistů 
s pomocí trenažérů

Trénink
• Psychofyzická a mentální kondice (biofeedback a neurofeedback).
• Specifické kognitivní funkce.
• Zvládání změny, zátěže, podpora procesů poznávání, vytváření znalostí,

rozhodování, sdílení a jednání.

 
Zdroj: Vlastní 

Obr. 1 
Schéma Psychofyzické a mentální laboratoře 

 
 

Vzhledem k tomu, že efektivnost a účinnost ochranných, záchranných a 
jiných činností, probíhajících v situacích ohrožení a pro záchranu života obyvatel, 
se odvíjí od více faktorů, jsou uvažována východiska pro přípravu a realizaci 
pilotního experimentu a navazujících aplikací následovně: 
1. Náročné, krizové situace a jejich zvládání kladou nároky na všechny složky, 

které jsou v ní zúčastněny. V tomto smyslu je třeba zahrnout: 
• ty, co zajišťují, plánují a koordinují; 
• ty, co na místě zasahují, organizují a řeší; 
• ty, o které je pečováno. 

2. Proces a organizaci záchranných činností a zvládání krizových situací může 
ovlivnit řada faktorů. Schopnost zvládat efektivně různé situace se odvíjí 
nejen od psychofyzické kondice a adaptace, ale i od osobnostních faktorů a 
schopnosti identifikovat možná rizika ve skupině (mikrotýmu) a předcházet 
jim [4]. Jako nejefektivnější se ukazuje schopnost zachraňovaných proaktivně 
se adaptovat na situaci a rovněž na jedné straně efektivně spolupracovat a 
spolupodílet se na řešení situace a rovněž na druhé straně „nepřekážet“ resp. 
podporovat svým jednáním optimální průběh a kupříkladu nezvyšovat 
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nadměrně zátěžové charakteristiky konkrétní situace profesionálním 
systémům (subsystémům integrovaného záchranného systému). 

3. Z hlediska efektivnosti rozhodování a jednání na úrovni managementu (pro 
rozhodování a řešení situace) roste význam vlastních zážitků, které si 
zpracuje každý profesionál – manažer osobně. To mu umožňuje v náročné 
situaci efektivnější rozhodování a řešení problémů, včetně proaktivních anebo 
preventivních postupů. Jedná se o vnitřní, zpracovanou zkušenost a 
vytvořenou znalost, nikoliv o znalost vnější, převzatou, která se obvykle 
v náročné situaci z různých důvodů „vytratí“. 

Pilotní verze experimentu „Úkryty“ probíhala ve dvou brněnských stálých 
tlakově odolných úkrytech CO a to ve stálém tlakově odolném úkrytu CO pod 
Petrovem a ve vybraném stálém tlakově odolném úkrytu CO v Městské části – 
Brno sever. Tyto úkryty byly vybrány záměrně kvůli jejich kontrastu z hlediska 
komfortu vnitřních podmínek pro přežití ukrývaného obyvatelstva a rovněž pro 
jejich odlišné uspořádání a velikost.  

Experiment jednak umožnil zúčastněným zpracování přímé zkušenosti 
z náročné situace a rovněž simuloval podmínky, které mohou účastníci ve své 
budoucí praxi řešit. Experiment probíhal, na bázi dobrovolnosti se studenty modulu 
Ochrana obyvatelstva, v rámci výuky v předmětu „Nouzové přežití“, jako simulace 
náročné situace ve specifickém prostředí – ve dvou výše uvedených stálých tlakově 
odolných úkrytech CO. První část experimentu byla realizována v rozsáhlém 
stálém tlakově odolném úkrytu CO, vybudovaném ražením štolovým způsobem 
jako součást protiletecké civilní ochrany před leteckými útoky, a to za použití jak 
konvenčních zbraní, tak i zbraní hromadného ničení (Úkryt 1). Kapacita tohoto 
objektu činí 2000−2500 obyvatel, délka chodeb dosahuje 900 m a celková 
podlahová plocha činí 2 565 m². Experiment probíhal při vnitřní teplotě 10°C. 
Druhým objektem, který byl pro tento experiment vybrán, byl malokapacitní stálý 
tlakově odolný úkryt CO, s kapacitou 73 ukrývaných, vestavěný v podzemním 
podlaží obytné budovy (Úkryt 2). Úkrytové prostory tvořilo v tomto případě 
celkem 5 místností s celkovou podlahovou plochou 78 m2. V tomto případě 
probíhal experiment při vnitřní teplotě 20°C. 

Pilotní verze se zúčastnilo 13 studentů (10 žen a 3 muži). Zúčastnění 
studenti jsou v rámci svého studia připravováni pro výkon funkcí u orgánů státní 
nebo veřejné správy, řešící problematiku ochrany obyvatelstva a krizového řízení 
tj. včetně pozice v rámci integrovaného záchranného systému, kde budou mít za 
úkol mimo jiné také přímo řídit ne spolupodílet se na řízení některých činností 
v relaci k řešení vzniklých mimořádných událostí nebo krizových situací. 

 
 

2 METODY POUŽITÉ PŘI REALIZACI EXPERIMENTU 
 
Účastníci byli vystaveni dvěma modelovým expozicím v různých 

prostředích. Expozice každé modelové situace trvala 10 minut. Účastníci po 
skončení expozice zaznamenávali vybrané aspekty související s pobytem do 
strukturovaného dotazníku a současně jim byla snímána tepová frekvence pomocí 
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kompletu Polar Team System, který je určen pro skupinové měření. Po každé 
expozici proběhla skupinová reflexe s využitím vybraných aspektů z metod CISM3 
– debriefing a defusing.  
1. Situace č. 1 představovala společné sdílení uzavřeného podzemního prostoru, 

diskomfort byl navozen pobytem ve tmě a zákazem komunikace, bez 
možnosti ověřování délky expozice. 

2. Situace č. 2 představovala samostatný pobyt v podzemním prostoru, 
diskomfort byl navozen pobytem ve tmě a fyzickým osamocením, tedy bez 
možnosti komunikace a ověřené délky expozice.  

V rámci experimentu byly sledovány následující parametry:  
• intenzita a délka reakce na náročnou situaci změnou tepové frekvence; 
• subjektivní vnímání času v zátěžové situaci; 
• rozdíl v individuální reakci na expozici situace v podmínkách skupiny a 

mimo skupinu; 
• vliv expozice situace na kvalitativní změny reakce při následné expozici 

v úloze podobného typu; 
• vztah subjektivního prožívání a objektivního hodnocení podmínek; 
• vliv negativního prožívání jednotlivců na vývoj atmosféry v celé skupině; 
• identifikace parametrů ovlivňujících průběh zvládání náročné situace a 

snižujících míru rizika vzniku negativních efektů;  
• identifikace jedinců inklinujících k negativnímu prožívání a tendencím 

k panickému chování či chování negativně ovlivňující atmosféru skupiny. 
 
 

3 DÍLČÍ VÝSTUPY A UKAZATELE 
 

V rámci experimentu došlo k následujícím změnám hodnot tepové 
frekvence: 
• Úkryt 1 (situace č. 1 a následně č. 2)  

– u 4 probandů zvýšení tepové frekvence (1-15 n.min-1), u 10 probandů 
snížení tepové frekvence (3-16 n.min-1); 

• Úkryt 2 (situace č. 1 a následně č. 2)  
– u 6 probandů zvýšení tepové frekvence (1-11 n.min-1), u 7 probandů snížení 
tepové frekvence (1-13 n.min-1); 

• Situace č. 1 (porovnání hodnot z Úkrytu 1 a Úkrytu 2)  
– u 2 probandů zvýšení tepové frekvence (10-14 n.min-1), u 11 probandů 
snížení tepové frekvence (1-23 n.min-1); 

• Situace č. 2 (porovnání hodnot z Úkrytu 1 a Úkrytu 2)  
– u 4 probandů zvýšení tepové frekvence (1-25 n.min-1), u 9 probandů snížení 
tepové frekvence (1-23 n.min-1); 

K výraznému zvýšení tepové frekvence došlo u situace č. 1 v Úkrytu 1 
(první ze všech provedených měření), kdy u 3 probandů došlo ke zvýšení tepové 
frekvence o 22, 35 a 38 n.min-1, a to z důvodu vyššího vnímání subjektivního 
prožívání diskomfortu, v takto navozeném stresovém prostředí. 
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Změny v tepové frekvenci a další údaje jsou sumarizovány v Tabulce 1. 
 

Tabulka 1 
Sumarizace změn tepové frekvence při experimentu 

 

Zdroj: Vlastní 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 
[ni] 

Věk 
[roky] 

Úkryt 1 Úkryt 2 

Situace 1 Situace 2 Situace 1 Situace 2 

TF 
min 

TF 
prům

TF 
max

TF 
max

-
prům

TF 
min

TF 
prům

TF 
max

TF  
max

-
prům 

TF 
min

TF 
prům

TF 
max

TF 
max

-
prům

TF 
min

TF 
prům

TF 
max 

TF 
max

-
prům 

1 22 80 102 137 35 93 107 121 14 101 112 125 13 88 99 114 15 

2 22 80 95 133 38 81 96 109 13 83 94 105 11 85 95 112 17 

3 22 85 98 111 13 88 95 105 10 88 97 111 14 82 90 107 17 

4 22 83 100 122 22 73 84 112 28 94 114 126 12 99 109 119 10 

5 22 95 103 115 12 81 92 100 8 74 88 98 10 74 88 112 24 

6 23 79 86 97 11 80 87 94 7 77 85 102 17 72 82 93 11 

7 22 99 104 111 7 110 119 129 10 83 91 105 14 86 96 108 12 

8 22 82 93 103 10 74 86 100 14 68 77 93 16 77 87 103 16 

9 24 78 94 106 12 73 85 103 18 68 81 96 15 67 77 95 18 

10 22 95 106 115 9 87 99 113 14 77 83 96 13 81 93 112 19 

11 24 91 101 111 10 88 95 101 6 78 85 92 7 78 96 107 11 

12 22 72 83 101 18 64 71 81 10 63 69 86 17 66 74 88 14 

13 23 70 75 87 12 67 72 88 16 60 65 71 6 59 64 74 10 
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Tabulka 1 
dokončení 

 

N 
[ni] 

Úkryt 1 Úkryt 2 Úkryt 1/ 
Úkryt 2 

Úkryt 1/ 
Úkryt 2 

Situace 1/2 Situace 1/2 Situace 1 Situace 2 

TF 
prům 

TF  
prům 

TF  
prům 

TF  
prům 

1 5 -13 10 -8

2 1 1 -1 -1

3 -3 -7 -1 -5

4 -16 -5 14 25

5 -11 0 -15 -4

6 1 -3 -1 -5

7 15 5 -13 -23

8 -7 10 -16 1

9 -9 -4 -13 -8

10 -7 10 -23 -6

11 -6 11 -16 1

12 -12 5 -14 3

13 -3 -1 -10 -8

 
pokles TF 

 nárůst TF 

 
Poznámka:  TF – tepová frekvence [n.min-1] 
 BMI – Body Mass Index (index tělesné hmotnosti) 
  
 

Další poznámky a interpretace: 
• Pozitivní vliv přítomnosti jiných lidí na průběh reakce tepovou frekvencí. 
• Subjektivní prožívání u některých jedinců nekoreluje s intenzitou a délkou 

reakce tepovou frekvencí. 
• Důvody subjektivního prožívání diskomfortu – strach, úzkost, nuda, únava, 

stereotyp (v již tak krátkém úseku). 
V rámci experimentu došlo rovněž ke zkoumání časového vnímání. Toto 

subjektivní vnímání času probandy s jejich případným vyjádřením je sumarizováno 
v tabulce 2. 
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Tabulka 2 
Subjektivní vnímání času probandy v rámci experimentu 

 

N 
[ni] 

Hodnoty času 
[min] Komentáře 

1 2 3 1 2 3 

1 8 6-7 8    

2 8 12 10 mohlo to být 
delší  strašně dlouhé 

3 5 8 15 krátké střední doba dlouhé 

4 7 6    

5 8 12 10    

6 8 5    

7 5-10 5 10 krátké   

8 5 10 10 krátké akorát  

9 5 5 10    

10 10 5 6 krátká doba velmi krátká 
doba krátká doba 

11 4 4-5 4-5    

12 7,5 5-6 8 krátké   

13 9 11    
Zdroj: Vlastní 

 
 

Poznámky a interpretace: 
• Vliv prožívání stavu na subjektivní vnímání času (skutečná délka – 10 min.). 
• Vliv nudy a stereotypu na subjektivní prožívání času (potřebují změnu). 
 

Sumarizace vybraných položek strukturovaného dotazníku pro reflexi 
účastníků je uvedena v tabulce 3. 
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Tabulka 3 
Sumarizace výstupů dotazníkového šetření u účastníků cvičení 

 
Na škále 1 – 7 označte rozdíl mezi Vámi pociťovaným a prožívaným stavem v prvním a 

třetím cvičení. 
Situaci třetího cvičení jsem pociťoval/a (prožíval/a) ve vztahu k situaci prvního 

cvičení: 
1 2 3 4 5 6 7 

výrazně 
hůře hůře spíše 

hůře 
nevnímám 

rozdíl spíše lépe lépe výrazně 
lépe 

X X  X XXXX XXX XXX 
V čem spatřujete vliv na rozdíl mezi tím, jak jste se cítili, prožívali a mysleli ve třetím 

cvičení ve vztahu k prvnímu cvičení? Prosím odhadněte procentní zastoupení (k dispozici 
je celkově 100%). 

Zkušenost s předchozím cvičením 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Změna osobního postoje 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Použití metody – techniky 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Sdílení zkušenosti s ostatními 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Zdroj: Vlastní 

 
 

Poznámky a interpretace: 
• Hodnocení většiny v položkách 5−7 umožňuje uvažovat o efektu vlivu první 

expozice na prožívání druhé situace (viz 60% podíl zkušenosti s předchozím 
cvičením) a rovněž i vliv komfortnějších podmínek. 

• Jako významný se ukazuje vztah k situaci profilující se do postoje a jeho 
vědomé změny. 

• Význam nízkého hodnocení vlivu použití metody pro optimalizaci 
psychofyzické a mentální, jakož i vliv sdílení zkušenosti s ostatními může 
souviset s nízkou mírou intensity zátěže při expozici. 

 
Potenciální pozitivní vlivy 
1. Obeznámení s prostředím a situací. 
2. Skupina. 
3. Moderování výpovědí a atmosféry ve skupině – zaměstnat činností (pokud 

možno smysluplnou) – ne zabíjet čas. 
4. Znalost odlišností v prožívání jednotlivců a subjektivních potřeb lidí. 
5. Znalost možných důsledků – úzkost, nuda, stereotyp. 
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Potenciální negativní vlivy 
1. Prostředí ukrytí – jeho „komfortnost“ může mít vliv na subjektivní prožívání 

situace. 
2. Rezonanční aspekt negativního prožívání a nálady u jedince má potenciál šířit 

se ve skupině. 
3. Nedostatek informací anebo přebytek navozují kvality typu strach, úzkost 

apod. a vedou k vytváření vlastních informací s vyšším podílem asociací a 
fantazií negativního charakteru. 

 
Dílčí shrnutí: 
1. Expozice snižuje intenzitu a délku reakce adaptace v následujcí expozici 

u většiny osob. 
2. Vyskytují se jedinci, jejichž subjektivní vnímání a prožívání situace a 

osobního diskomfortu může ovlivnit atmosféru u skupiny a tím i průběh 
záchranných prací. 

3. Subjektivní vnímání času se liší od reálného času a podílí se na něm situační 
kontext, psychofyzická a mentální kondice jedince a sociálně psychická 
kondice skupiny (mikrotýmu). 

 
 
ZÁVĚR 
 

Řešení specifických náročných situací formou ukrytí má různě 
akcentované a projednávané výhody a nevýhody, například ve vztahu k řešení 
situace ohrožení obyvatel formou evakuace. Nucený pobyt v omezeném a 
uzavřeném prostoru může u ochraňovaných osob vést ke vzniku strachu, nárůstu 
obav, pro některé jedince může být přítomnost mnoha lidí, na jednom místě a po 
delší dobu, obtížně snesitelnou, podobně jako nedostatek soukromí apod. Tyto a 
další aspekty mohou ovlivnit průběh řešení náročné situace. Jako rizikové faktory 
ovlivňující řízení procesů a řešení náročné situace se mimo jiné ukazují: 
• neznalost prostředí a nezkušenost s intenzitou a průběhem vlastních reakcí; 
• neschopnost vcítit se do situace druhého; 
• osobnostní dispozice z hlediska schopnosti snášet stereotyp, nuda a 

diskomfort (ať již pro vyšší požadavky na pohodlí anebo nedostatek soukromí); 
• strach, úzkost a panika. 

Z dílčích výsledků lze odvodit, že mimo jiné je rovněž vhodná vlastní 
zkušenost a nejen informovanost u osob odpovědných za řízení a organizaci 
opatření při vzniku mimořádných událostí nebo krizových situací, spojených 
s chováním lidí a jejich vhodného řečení (kupříkladu učitelé anebo ti co odpovídají 
za organizaci např. u škol anebo v rámci určité oblasti). Vlastní zpracovaná 
zkušenost a vystavení se (expozice) simulované (neohrožující) situaci ovlivňuje 
nejen adaptační proces jedince, ale i jeho psychofyzickou a mentální kondici 
potřebnou pro rozhodování a řízení. Zpracovaná zkušenost u osob, jež jsou 
v řídících pozicích, má více hladin a úrovní významů: 
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• Přirozeně se učíme nápodobou a zvládáním různých situačních kontextů. 
Obeznámenost s možnou situací v podmínkách, které v dílčích aspektech 
simulují parametry krizové situace, zvyšuje obecně schopnost adaptace na 
změny v situacích limitní a extrémní zátěže. 

• Vlastní zpracovaná zkušenost a prožitek má vyšší trvalost, ovlivňuje vlastní 
psychofyzickou a mentální kondici při řešení úloh, jakož i kvalitu 
rozhodovacích procesů. 

• Povědomí o tom, jak vnímám a zvládám náročnou situaci a povědomí 
o odlišnostech u jiných lidí zvyšuje kapacitu pro proaktivní rozhodování, 
zejména z hlediska prevence, resp. minimalizace rizika vzniku efektů, které 
mohou negativně ovlivnit průběh řešení ochranných a záchranných činností. 

• Možnost profesionálního manažera uvědomit si význam, potenciál a možné 
důsledky „drobných“ psychofyzických aspektů, které se spolupodílejí na 
průběhu ochranných a záchranných činností, nicméně jsou obtížně 
postižitelné a řešitelné dílčími odbornými disciplínami (experty) či 
profesionálními systémy (Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie 
České republiky, Zdravotnická záchranná služba apod.).  

Autoři příspěvku si jsou vědomi, že uvedené zkoumání nelze v žádném 
případě vztáhnout na širší populaci obyvatelstva. Jedná se o pilotní verzi 
experimentu, v rámci kterého se bude zkoumání rozšiřovat, a to nejen ve spojení 
s problematikou ukrytí, ale i evakuací apod. Autorům se nepodařilo dohledat 
obdobné experimenty, které byly realizovány v uplynulém období. 
 
 

Résumé 
The experiment also affirms that becoming familiar with the exposition 

and one´s own responses allows him to get a valuable experience in terms of 
preparing professionals and managers for operating in security environment. The 
experiment can be utilized for identifying and improving the skills of individuals 
and small teams during the preparations for completion of tasks in a challenging, 
uncertain and complicated environment. The pilot experiment called “The 
Shelters” shows the way for further research and along with the X-Stream model 
creates conditions for implementation of additional preparations for students and 
professionals. Future cooperation with teachers and subjects who are responsible 
for dealing with specific crisis tasks by using e. g. permanent shelters or other 
units is possible to be taken into consideration when preparing a simple and 
convenient model. 
 
 
POZNÁMKY: 
 
 
1  Jedná se o aplikovaný výzkum a kategorie projektu spadá do Institucionální podpory na 

rozvoj výzkumné organizace. 
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2  Například projekt X-Stream zaměřený na výběr a speciální přípravu profesionálů je 
orientován mimo jiné na modely přípravy pro praxi s využitím podmínek přirozeného 
prostředí. 

3  CISM (Critical Incident Stress Management) – zacházení se stresem v kritických 
situacích, představuje postupy pro jednotlivce a týmy, užívané profesními systémy 
(Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie České republiky, Armáda České 
republiky) při efektivním zacházení se zátěžovými situacemi a při zvládání důsledků 
krizových situací. 
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