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ABSTRAKT 
Tato práce je zaměřena na připravenost obyvatelstva na mimořádné události a krizové 

situace. Schopnost zvládnout tyto událostí by mělo být pro všechny obyvatele a obce 
jednou ze základních priorit. V této práci je zhodnocen současný stav v podmínkách České 
republiky a v místě mého trvalého bydliště. První část práce popisuje obecné zásady 
připravenosti. Druhá část se zaměřuje na jednotlivé mimořádné události a způsoby, jak se 
při těchto situací chovat. V závěru jsou uvedeny návrhy ke zlepšení současného stavu 
připravenosti obyvatelstva spolu s vyhodnocením anonymních dotazníků, zaměřujícími se 
na zvládání mimořádných událostí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 

This bachelor thesis is focused on preparedness of Citizens for Emergencies. Ability to 
manage these events could be one of the preferences for inhabitants and communities. In 
this study is assessment the current state in the Czech Republic and in my place of 
residence. The first part describes the general principles of preparedness. The second part 
is focused on the individual extraordinary event and the method how to behave in these 
situations. The conclusion includes suggestions to improve the current state of 
preparedness of citizens, together with evaluation of anonymous questionnaires which are 
focusing on the management of extraordinary event. 
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1 Úvod  

Podle předpokladů vědců se bude zvyšovat nebezpečí jednak živelných pohrom, ale 
také závažných průmyslových havárií. V podmínkách České republiky se zvyšování 
nebezpečí živelných pohrom týká hlavně povodní, které v našich podmínkách nejsou 
výjimkou. Každý z nás se může stát přímým účastníkem mimořádné události. Události 
posledních let to jasně ukazují – povodně na Moravě 1997, v Čechách 2002 a 2006, 
sněhové kalamity, orkány, požáry ve výrobních zařízeních. Proto je otázka dobré 
připravenosti obyvatelstva na zvládání těchto mimořádných událostí zásadní.  

 
V případě dosažení cíle – tedy toho, že občané budou informováni a připraveni na 

jednotlivé mimořádné události, pak minimalizace následků a zvládání průběhu situace 
bude nepochybně výrazně úspěšná. Citelně však chybí, a to již celých dvacet let, díky 
společenským změnám po roce 1989 systém připravenosti obyvatelstva na mimořádné 
události a krizové situace. Důležitost a význam tvorby systému výchovy a vzdělávání 
obyvatelstva k jeho ochraně a bezpečnosti při mimořádných událostech a krizových 
situacích si společnost uvědomuje, což se odráží zejména v Koncepci ochrany obyvatelstva 
do roku 2013 s výhledem do roku 2020.  

 
Cílem této práce je zpracovat pojednání současného stavu připravenosti obyvatelstva 

na mimořádné události a krizové situace v podmínkách České republiky a v místě mého 
trvalého bydliště. V této práci se snažím o komplexní pohled na danou problematiku a 
svými návrhy zajistit zlepšení současného stavu.  

 
V úvodu této práce je shrnuta historie civilní ochrany v Československu. V následující 

kapitole je uvedeno několik základních pojmů týkajících se právě připravenosti 
obyvatelstva a je zde vymezena i základní národní legislativa. Další kapitoly vystihují ty 
situace, kterými jsme dennodenně ohroženi. Za velmi důležitou část považuji oblast 
zabývající se tématem, jak se při jednotlivých mimořádných událostech chovat. Poslední 
část práce je vztažena na místo mého trvalého bydliště, kde je posouzena připravenost obce 
na opakující se povodně a návrhy postupu chování na další možné události, které mohou 
v obci nastat. V závěru práce jsou zhodnoceny veškeré získané poznatky místního šetření, 
které vytvořily podklady pro vlastní návrhy a doporučení. 

 
Zhodnocení stavu připravenosti obyvatelstva bylo vypracováno na základě 

anonymního dotazníkového průzkumu, který byl proveden jednak v místě mého trvalého 
bydliště, ale také v některých místech v blízkém okolí. 
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2 Historie civilní ochrany v Československu 

Relativně dlouhé období organizované ochrany obyvatelstva v našich zemích je možné 
rozdělit do jednotlivých časových úseků, vyznačují se svými charakteristickými prvky. 

2.1 Po první světové válce 

Po první světové válce, díky stále složitějšímu vývoji mezinárodněpolitické situaci, 
hrozbě válečného konfliktu s letectvem či použití otravných látek, vznikla spontánní snaha 
ochránit civilní obyvatelstvo při nepřátelských útocích. Na tento popud bylo 
v Československu v roce 1929 založeno Ústředí obrany obyvatelstva, které bylo zřízeno 
ministerstvem národní obrany. Ústředí pro obranu obyvatelstva se zabývalo studiem 
možností obrany obyvatelstva proti leteckým útokům a přípravou její organizace.[1]  

 
Působilo na základě dobrovolnosti prostřednictvím místních výborů za polooficiální 

podpory ústředních úřadů a aktivní spoluúčasti organizací, které měly ve svém programu 
prvky brannosti. Jednalo se například o činnost Československého červeného kříže, hasičů 
i členů tělovýchovných organizací. O rok později vznikla organizace Ochrana obyvatelstva 
proti leteckým útokům. [7] 

2.2 Vznik protiletecké ochrany 

V první polovině třicátých let došlo k narůstající hrozbě útoku nacistického Německa. 
Německo v tomto období zahájilo výstavbu ozbrojených sil včetně vojenského letectva.  
Na tuto skutečnost zareagovala Československá republika konkrétními opatřeními, která 
vyústila v přijetí zákona č. 82/1935 Sb., o ochraně a obraně proti leteckým útokům. [33], 
[1] 

 
Tento zákon byl ve své době jeden z nejpropracovanějších zákonů v Evropě.  Přijetím 

zákona se ustanovila organizace Civilní protiletecké ochrany (CPO) a tím byl položen 
základ organizování ochrany obyvatelstva v našich zemích. Ústředním řízením civilní 
protiletecké ochrany bylo pověřeno ministerstvo vnitra. K provádění zákona byly zřízeny 
v jednotlivých městech podle nařízení a směrnic ministerstva vnitra poradní výbory civilní 
protiletecké ochrany. Potenciální nebezpečí se týkalo především velkých měst 
s průmyslovými podniky a jinými zařízeními, důležitými pro obranu státu. To znamená, že 
nebyl organizován pro celé území státu. K hlavním úkolům nově vzniklé organizace patřilo 
zejména zabezpečit obyvatelstvo plynovými maskami a také zajistit dostatečný počet 
veřejných úkrytů. [19] 

 
V roce 1937 byly řídící orgány CPO téměř dobudovány a působily v těsné součinnosti 

s armádou. Mezi výkonné složky CPO patřily služby hlásné a poplachové, bezpečnostní a 
pořádkové, požární a asanační, samaritánské, spojovací a zpravodajské, zastírací a zvláštní 
technické [1] 

 
K výše uvedenému zákonu byla vydána celá řada vládních nařízení, týkajících se 

především výroby, prodeje plynových masek a otázek, spojených s budováním 
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úkrytů. Zákon č. 75 ze dne 8. dubna 1938, jímž se doplňují některá ustanovení Zákona č. 
82 z 11. dubna 1935, reaguje již na možné ohrožení republiky Německem. [20], [34] 

2.3 Období okupace 

Platnost obou výše uvedených zákonů skončila de facto 15. března 1939, 
přijetím Zákona č. 40/1961 Sb., o Československé socialistické republice - ČSSR. [35] 

 
Na území protektorátu přešlo v roce 1940 postupně veškeré řízení CPO na 

protektorátní policii, která také zabezpečovala součinnost ostatních zainteresovaných 
složek, především Červeného kříže a požárních jednotek. Od července 1941 byly všechny 
složky protektorátní CPO podřízeny říšským složkám a začleněny do Luftschutzu. Tímto 
nařízením byla současně zrušena všechny nařízení a směrnice CPO a vstoupila v platnost 
říšská nařízení Luftschutzu. Tato situace trvala až do osvobození Československa. [20] 

2.4 Poválečný vývoj civilní ochrany 

Po skončení druhé světové války došlo po roce 1945 k minimalizaci opatření k ochraně 
obyvatelstva před vzdušným napadením. Ve smyslu usnesení vlády ze dne 27. 
listopadu 1947, které z tohoto usnesení vycházely pro likvidaci zařízení a materiálu 
protiletecké ochrany, vydaných ministerstvem vnitra, probíhala od roku 1946 organizovaná 
likvidace protiletecké ochrany. Tato likvidace spočívala především v odstraňování 
ochranných staveb, zařízení, zbytků původní organizační struktury a dalších opatření a 
byla charakteristickým rysem od osvobození do března 1948. Faktem zůstává, že 
československá protiletecká ochrana v roce 1947 neposkytovala ani minimální zabezpečení 
obyvatelstva před následky nepřátelského vzdušného napadení. [20] 

 
13. července 1951 bylo přijato Vládní usnesení o civilní obraně, kde byly vymezeny 

základní prvky organizace civilní obrany, která spadala do působnosti ministerstva vnitra. 
Pevná organizační struktura byla tvořena vojenskou a nevojenskou částí. Nevojenskou část 
tvořily služby civilní obrany, organizované podle jednotlivých zainteresovaných rezortů, 
organizace a jednotky civilní obrany ve výrobně hospodářské sféře. 

 
Právním podkladem pro novou koncepci přípravy občanů k civilní obraně byl zákon č. 

73/1973 Sb., o branné výchově. [36] Příprava spočívala v znalosti způsobu varování, 
vyrozumění, v činnosti obyvatelstva za jednotlivých situací včetně použití zbraní 
hromadného ničení a na získávání praxe v používání prostředků individuální ochrany, 
později i ochrany kolektivní.  [1] 

 
Obsah přípravy obyvatelstva byl různý s ohledem na zvláštnosti velkých měst, 

výrobních objektů, obcí a podle různorodosti jednotlivých oborů (zemědělství, průmysl).  
 
Dnem 1. ledna 1976 byla převedena civilní obrana z působnosti Federálního 

ministerstva vnitra do působnosti Federálního ministerstva národní obrany. Civilní obrana, 
která se stala součástí Československé lidové armády, byla definována jako součást obrany 
ČSSR, zahrnující opatření k zabezpečení ochrany a obrany obyvatelstva před následky 



10 
 

nepřátelského napadení, k vytvoření podmínek pro plynulý chod hospodářského života při 
nepřátelském napadení a k odstraňování následků tohoto napadení. [2] 

 
Toto období bylo charakterizováno tím, že příprava obyvatelstva obsahovala kromě 

vojensko – politické a ideologické části, také výrazné zaměření na ochranu proti zbraním, 
hromadného ničení. Obsahovala ale také například části o poskytování první pomoci atd. 

 
Vrcholným orgánem pro řízení pro řízení obrany státu a CO jako její nedílné součásti 

byla Rada obrany státu. Ústředním orgánem státní správy pro organizaci, koordinaci a 
řízení CO na celém území se stalo Federální ministerstvo národní obrany. Za zabezpečení 
úkolů a potřeb se CO v duchu tehdejší praxe řídila usneseními Rady obrany státu. [7] 

 
V roce 1979 byl vydán předpis CO-1-3 „Příprava občanů k civilní obraně“. 

K novelizaci došlo v roce 1986. Tento předpis obsahoval základní zásady provádění 
přípravy a měl sloužit k jednotnému pochopení cílů, obsahu, forem a organizace přípravy 
občanů k civilní obraně pro všechny orgány a instituce, jež se na provádění podílely. [1] 

2.5 �edávná minulost 

Po roce 1990 začaly velké snahy o přehodnocení civilní obrany na základě změněných 
společensko – politických rozměrů. Bývalá orientace civilní obrany a ochrany obyvatelstva 
na přípravu státu k obraně (a především na možnost masového použití zbraní hromadného 
ničení) byla postupně měněna a zaměřena na rizika živelných pohrom, závažných 
provozních havárií, epidemií, klimatických změn a postupně i k terorismu. K této nové 
orientaci však nebylo vytvořeno v této době ještě dostatečné právní prostředí.  

 
Do právního řádu byl zaveden tzv. Dodatkový protokol I k Ženevským úmluvám, ze 

dne 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů, který byl 
v Ženevě přijat 8. Června 1977. [37] 

 
Československou socialistickou republikou byl protokol podepsán v Bernu 6. prosince 

1978 a vstoupil v platnost dnem 7. prosince 1978. Ratifikace byla provedena prezidentem 
republiky 19. ledna 1990. Tato ratifikační listina vstoupila v platnost pro Českou a 
Slovenskou Federativní Republiku dnem 14. srpna 1990.  

 
V roce 1991 a 1992 tedy již v nových společenských podmínkách byl připravován 

zákon o civilní obraně. Zákonodárný sbor české a Slovenské federativní republiky sice 
tento zákon projednal, ale nebyl přijat a schválen. Zatímco ve vzniklé české republice (1. 
ledna 1993) se s touto legislativní předlohou již dále nepracovalo, ve vzniklé Slovenské 
republice (1. ledna 1993) tomu bylo jinak. Po příslušném legislativním procesu byl na 
Slovensku zákon o civilní obraně v roce 1994 přijat.  

 
Usnesením vlády České republiky ze dne 24. listopadu 1993 č. 660 byly ke dni 

31. prosince 1993 zrušeny štáby civilní ochrany okresů a statutárních měst a nově utvořené 
struktury již nezahrnovaly vojáky z povolání, čímž došlo ke snížení finančních nákladů a 
ke zcivilnění výkonu státní správy v civilní ochraně. 

 



11 
 

Zásadní změny v pojetí ochrany obyvatelstva byly učiněny v roce 1997 
přijetím usnesení vlády České republiky ze dne 12. listopadu 1997 č. 710 ke koncepci 
zabezpečení úkolů civilní ochrany definovaných Dodatkovým protokolem I k Ženevským 
úmluvám o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů z 12. srpna 1949. Toto 
usnesení předjímá kontinuitu odpovědnosti za plnění úkolů civilní ochrany v míru, za 
mimořádných událostí nebo krizových situací a válečného stavu a výkon státní správy ve 
věcech civilní ochrany na republikové úrovni Ministerstvem vnitra. 

 
Problém nového zakotvení otázek, týkajících se bezpečnosti státu, byl vyřešen až dne 

22. dubna 1998 schválením ústavního zákona č. 110 o bezpečnosti České republiky. Zákon 
vymezuje základní povinnosti státu v různých mimořádných situacích, mezi které patří 
ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot. Přestože je výsledkem politického konsensu 
tehdejších parlamentních stran, podstatně přiblížil legislativu v bezpečnostní oblasti 
vyspělým demokratickým státům. 

2.6 Současné pojetí 

Přijetím zejména zákona č. 238 ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru 
České republiky a o změně některých zákonů, zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů a zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 
řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) byl do našeho právního řádu byl nově 
zaveden pojem. [38], [39], [40] 

 
Vstoupením výše uvedených zákonů v platnost a převodem civilní ochrany 

z působnosti Ministerstva obrany do působnosti Ministerstva vnitra dnem 1. ledna 2001.  
 
Výchozím dokumentem pro rozvíjení ochrany obyvatelstva v našich podmínkách 

v návaznosti na novou legislativu z roku 2000 byla „Koncepce ochrany obyvatelstva do 
roku 2006 s výhledem do roku 2015", schválená usnesením vlády České republiky č. 417 
ze dne 22. dubna 2002. [41] Ochrana obyvatelstva je v Koncepci 2006/2015 
charakterizována jako soubor činností a postupů, věcně příslušných orgánů, dalších 
subjektů i jednotlivých občanů, směřujících k minimalizaci dopadů mimořádných událostí 
na životy a zdraví obyvatelstva, majetek a životní prostředí. Zdůrazňuje zákonem 
stanovenou odpovědnost a úkoly ministerstev a jiných ústředních správních úřadů, orgánů 
územních samosprávných celků včetně obcí, právnických osob a podnikajících fyzických 
osob. Tyto činnosti a postupy jsou pojímány komplexně jako součást 
havarijního, krizového a obranného plánování. 

 
V průběhu roku 2007 zpracovalo Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství 

Hasičského záchranného sboru ČR ve spolupráci s dotčenými ústředními orgány státní 
správy vyhodnocení Koncepce 2006/2015 a návrh Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 
2013 s výhledem do roku 2020 („Koncepce 2013/2020“).[41] Tuto koncepci vláda České 
republiky na svém zasedání dne 25. února 2008 schválila usnesením č. 165/2008. [42]   

 
„Koncepce 2013/2020 je dokument, který zohledňuje přípravu a realizaci opatření 

k ochraně obyvatelstva v kontextu s existujícími ale také předpokládanými bezpečnostními 
hrozbami. Koncepce řeší mimo jiné problematiku: bezpečné společnosti (úkoly veřejné 
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správy, podnikové sféry a občanů), oblast připravenosti pracovníků veřejné správy, 
právnických a fyzických osob včetně školní mládeže, základní organizační a technická 
opatření ochrany obyvatelstva (varování, evakuace, ukrytí, nouzové přežití, ochrana osob 
před kontaminací, humanitární pomoc, spolupráce s neziskovými organizacemi, 
monitorování radiační, chemické a biologické situace, informování obyvatelstva) a otázky 
plánování řešení opatření k ochraně obyvatelstva pro mimořádné události, nevojenské a 
vojenské krizové situace, včetně připravenosti sil a prostředků a materiálního a finančního 
zabezpečení.“ [19] 
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3 Vymezení pojmů 

V této části jsou definovány pouze základní pojmy, které se stahují k tématu bakalářské 
práce.  

 
Mimořádná situace 
Situace vzniklá v určitém prostředí v důsledku hrozby vzniku nebo důsledku působení 

mimořádné události, která je řešena obvyklým způsobem složkami integrovaného 
záchranného systému, bezpečnostního systému, systému ochrany ekonomiky, obrany apod. 
a příslušnými orgány za použití jejich běžných oprávnění, postupů a na úrovni běžné 
spolupráce bez vyhlášení krizových stavů. V současnosti je tento pojem používán jen 
omezeně.  [1] 

 
Mimořádná událost  
Je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také 

havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení 
záchranných a likvidačních prací.   

 
• Záchranné práce 
Jsou činnosti k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých 

mimořádných událostí, jména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního 
prostředí, které vedou k přerušení jejich příčin. [2] 

 
• Likvidační práce 
Jsou činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí.  [2] 
 
Krizová situace 
Je mimořádná událost, v jejímž důsledku se vyhlašuje stav nebezpečí, nouzový stav, 

stav ohrožení státu a válečný stav. Jsou při ní ohroženy důležité hodnoty, zájmy či statky 
státu a jeho občanů a hrozící nebezpečí nelze odvrátit a způsobené škody odstranit běžnou 
činností orgánů veřejné moci, ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních sborů, 
záchranných sborů, havarijních a jiných služeb a právnických a fyzických osob. [1] 

 
• Stav nebezpečí 
Stav nebezpečí se jako bezodkladné opatření může vyhlásit, jsou-li v případě živelní 

pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy 
životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného 
rozsahu, a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek 
integrovaného záchranného systému. Stav nebezpečí může být vyhlášen hejtmanem kraje, 
v Praze primátorem hl. m. Prahy. Stav nebezpečí lze vyhlásit na dobu nejvýše 30 dnů. Tuto 
dobu může hejtman prodloužit jen se souhlasem vlády. [15]   

 
• �ouzový stav 
Stav vyhlašovaný vládou ČR, popř. předsedou vlády ČR, v případě živelních pohrom, 

ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném 
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rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a 
bezpečnost. [16]   

 
• Stav ohrožení státu 
Stav ohrožení státu může na návrh vlády vyhlásit Parlament, je-li bezprostředně 

ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické 
základy. K přijetí usnesení o vyhlášení stavu ohrožení státu je třeba souhlasu nadpoloviční 
většiny všech poslanců a souhlasu nadpoloviční většiny všech senátorů. [16]   

 
• Válečný stav 
Stav vzniklý mezi znepřátelenými stranami (státy nebo jinými subjekty mezinárodního 

práva) vypuknutím ozbrojeného konfliktu, a to bez ohledu na to zda byla vypovězena 
válka. Ústava ČR jej definuje jako situaci, kdy je ČR napadena, nebo je-li třeba plnit 
mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení. Válečný stav vyhlašuje 
Parlament České republiky. [17]   

 
Integrovaný záchranný systém 
Koordinovaný postup složek IZS při přípravě na mimořádné události a při provádění 

záchranných a likvidačních prací. Koordinací postupu složek IZS  při společném zásahu se 
rozumí koordinace záchranných a likvidačních prací včetně řízení jejich součinnosti. [18]   

 
Ochrana obyvatelstva 
Plnění úkolů civilní ochrany při ozbrojeném konfliktu  i mimo něj, zejména varování, 

vyrozumění, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení 
ochrany jeho života, zdraví a majetku. 
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4 Právní vymezení 

Starosta obce zastává významné místo v legislativě, která řeší organizaci integrovaného 
záchranného systému a zásady krizového řízení na úrovni státních orgánů, územních 
samosprávních celků, právnických a fyzických osob. Jsou mu uloženy práva a povinnosti, 
které umožňují předcházet dopadu mimořádných událostí a krizových situací ve správním 
obvodu nebo v obci, také je odvracovat či zmírňovat. 

 
Při řešení mimořádných událostí nebo krizových situací je potřeba rozlišovat jednotlivé 

úrovně řízení, pravomoci a odpovědnosti jednotlivých orgánů krizového řízení a zvolit 
správný druh opatření ke zdolání ať už mimořádné události, tak i krizové situace.  

V této souvislosti platí princip priority územní zodpovědnosti za řešení vznikajících 
mimořádných událostí, které mohou přejít až do krizových situací.  

V praxi to znamená: 
• Při mimořádné události v dané obci zasahují složky IZS, na provádění záchranných 

a likvidačních prací se nejprve podílí orgány obce 
• Nejsou – li orgány obce schopny vlastními silami a možnostmi zajistit zvládnutí 

mimořádné události, je nezbytné, aby k řešení dané situace přistoupili i orgány 
vyššího stupně, tedy orgány obce s rozšířenou působností, kterých je v našem kraji 
15 a do jejichž správních obvodů daná obce patří 

• Je – li situace natolik závažná a její řízení je natolik komplikované, že ani orgány 
obce s rozšířenou působností nemohou samostatně danou situaci řešit, je nutné, aby 
se do řešení zapojily i orgány kraje. 

4.1 Zákon o integrovaném záchranném systému 

Práva a povinnosti obce jsou ošetřeny zákony č. 239/2000 Sb., o integrovaném 
záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., je 
popsána působnost ústředních správních úřadů, orgánů krajů a obcí a jejich starostů při 
zajištění připravenosti na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních 
prací, k ochraně obyvatelstva, poskytování vzájemné pomoci na vyžádání a provádění 
kontrol dodržování zákona v mezích stanovených působností a ukládání pokut při jeho 
porušení. [25] 

 
Dle výše uvedeného zákona §15 Orgány obce zajišťují připravenost obce na 

mimořádné události a podílejí se na provádění záchranných a likvidačních prací a na 
ochraně obyvatelstva.  
 
Mezi další povinnosti OBCE patří: 
 
1. Organizovat přípravu obce na mimořádné události 

Obecní úřad, na základě analýzy možného ohrožení, tj. z výpisu havarijního plánu 
kraje vnějšího havarijního plánu, zvolí obsah a formy přípravy obyvatelstva 
k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí. 
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2. Podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací s integrovaným záchranným 
systémem 

Převážná část úkolů je směřována do ochrany obyvatelstva (varování, evakuace, 
ukrytí – viz bod 3).  

Mimo tyto úkoly tento bod ukládá starostovi oprávnění vyzvat právnické a fyzické 
osoby k poskytnutí osobní a věcné pomoci.  

Od poskytnutí této pomoci jsou vyňaty: 
• osoby do 18 let a od 62 let 
• osoby zdravotně nezpůsobilé k výkonu dané činnosti  
• plně invalidní osoby, 
• poslanci a senátoři Parlamentu ČR a členové vlády, 
• a dále osoby, které by se tím vystavily vážnému ohrožení sebe nebo osoby 

blízké 
 
3. Zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím, pokud zvláštní 

právní předpis nestanoví jinak 
Stanovuje se zde způsob, kdo a jakým způsobem provádí varování poskytování 

tísňových informací, evakuace a ukrytí.  
 
4. Hospodaří s materiálem civilní ochrany 

Zařízení civilní ochrany bez právní subjektivity je organizační součástí obce určené 
k ochraně obyvatelstva. Je tvořeno zaměstnanci nebo jinými osobami či věčnými 
prostředky.  

Vláda ČR v usnesení ze dne 22. dubna 2002 č. 417 ke Koncepci ochrany 
obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 souhlasila s bezúplatným 
převodem pro stát trvale nepotřebného materiálu civilní ochrany do vlastnictví obcí, u 
nichž je uložen. [41] 
 

5. Poskytuje hasičskému záchrannému sboru kraje podklady a informace potřebné k 
zpracování havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu 

Obecní úřad je povinen v těchto pokladech uvést body jakými je charakteristika 
území obce, podklady do plánů konkrétních činností, možnosti k poskytnutí plánované 
pomoci na vyžádání apod.  

 
6. Podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel obce 

Spolu s evakuací je starosta a obecní úřad zabezpečuje nouzové přežití obyvatel, 
zahrnující nouzové ubytování, nouzové zásobování základními potravinami a vodou, 
nouzové základní služby obyvatelstvu a nouzové dávky energií. 
 

7. Vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany nebo staveb dotčených 
požadavky civilní ochrany v obci  

Provádění kontroly a evidenci staveb civilní ochrany provádí orgány obce. Evidují 
se zejména stálé úkryty, údaje o těchto úkrytech jsou pak vedeny v evidenčních listech. 
Četnost kontrol není stanovena. Je pouze obecním úřadům doporučeno provádět 
kontroly jedenkrát za tři roky.   
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Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů, mimo jiné upravuje i práva a povinnosti fyzických osob. Fyzická osoba pobývající 
na území České republiky má právo na informace o opatřeních k zabezpečení ochrany 
obyvatelstva a na poskytnutí instruktáže a školení ke své činnosti při mimořádných 
událostech. 

 
Důležité je i zmínit, jaká jsou práva a povinnosti fyzických osob dle zákona č. 

239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.  
 
 

FYZICKÉ OSOBY jsou dle zákona č. 239/2000 Sb. povinny: 
 
1. Strpět omezení vyplývající z opatření stanovených při mimořádné události a omezení 

nařízená velitelem zásahu při provádění záchranných a likvidačních prací 
 
2. Poskytnout na výzvu starosty obce nebo velitele zásahu osobní nebo věcnou pomoc 

 
3. Strpět, pokud je to nutné k provádění záchranných a likvidačních prací a pokud je 

vlastníkem, uživatelem nebo správcem nemovitosti, vstup osob provádějících záchranné 
nebo likvidační práce na pozemky nebo do objektů, použití nezbytné techniky, provedení 
terénních úprav, budování ochranných staveb, vyklizení pozemku a odstranění staveb, 
jejich částí, zařízení a porostů 

 
4. Poskytnout veliteli zásahu informace o skutečnostech, které by mohly ohrozit životy 

nebo zdraví osob provádějících zásah nebo ostatního obyvatelstva, zejména informace o 
výbušninách, nebezpečných chemických látkách, zdrojích ionizujícího záření, dravých či 
nebezpečných zvířatech 

 
5. Strpět umístění zařízení systému varování a vyrozumění na nemovitostech, které má ve 

vlastnictví, a umožnit k nim přístup hasičskému záchrannému sboru kraje nebo jím 
zmocněným osobám za účelem používání, kontroly, údržby a oprav 

 
6. Pokud je vlastníkem stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní 

ochrany, dbát při užívání těchto nemovitostí a veškerých činnostech s tím spojených, 
aby nedošlo ke změně charakteru této stavby ve vztahu k jejímu účelu, a umožnit její 
využití pro potřeby civilní ochrany a přístup hasičskému záchrannému sboru kraje nebo 
jím zmocněným osobám do těchto staveb za účelem používání, kontroly, údržby a oprav. 
[18] 
 
Tyto povinnosti však může fyzická osoba odmítnout, pokud by tím ohrozila život nebo 

zdraví vlastní nebo jiných osob anebo pokud ji v tom brání důležité okolnosti, které by 
zjevně způsobily závažnější následek než ohrožení, kterému se má předcházet. 

 
Pokud však fyzické osobě nebrání žádná z výše uvedených situací a nesplní povinnosti, 

které jí ukládá výše uvedený zákon, může být této osobě uložena pokuta ve výši až 20 000 
Kč.  
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4.2 Krizový zákon 

Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 
zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů je zákon č. 430/2010 Sb., 
s účinností od 1. ledna 2011. [20] 

 
Povinnosti orgánů obce při zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací a 

jejich řešení je stanovena v zákoně č. 430/2010 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 
240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.  

 
Povinnost zajišťovat připravenost obce na řešení krizových situací ukládá krizový 

zákon orgánům obce všeobecně. Jsou zde však blíže specifikovány úkoly obecního úřadu a 
starosty obce.  

Mimo jiné jsou zde popsány i kompetence orgánů krajů a hasičských záchranných 
sborů.  

  
Z hlediska krizového řízení plní obec úkoly ve dvou rozdílných případech, a to 

v případě přípravy obce na řešení krizové situace a poté již samotné řešení nastalé krizové 
situace.  

4.2.1 Příprava na řešení krizových situací  

Zodpovědnost za připravenost obce na krizové stavy spadá na orgány obce, kterými je 
starosta obce a obecní úřad.   

 
STAROSTA OBCE: 
 

1. Zajišťuje připravenost obce na řešení krizových situací, ostatní orgány obce se na této 
připravenosti podílejí. 
 

2. Za účelem přípravy na krizové situace a jejich řešení může starosta zřídit krizový štáb 
obce jako svůj pracovní orgán. 
Jeho zřícení by mělo proběhnout předem, tzn. při přípravách na řešení krizových situací.  
 

3. Starosta obce je také povinen zajistit v případě krizové situace provedení stanovených 
krizových opatření v podmínkách správního obvodu obce. Správní úřady se sídlem na 
území obce, právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny stanovená krizová 
opatření splnit. 
 

4. Odpovídá za údržbu a provoz informačních a komunikačních prostředků a pomůcek 
krizového řízení určených Ministerstvem vnitra. 

 
Starosta v neposlední řadě plní úkoly stanovené starostou obce s rozšířenou působností. 

 
OBEC�Í ÚŘAD 
 
1. Organizuje hlavně přípravu obce na krizové situace.  

 



19 
 

2. Seznamuje právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, o krizových 
opatřeních a o způsobu řešení nastalých situacích. 
 

3. Poskytuje obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností poklady, které jsou 
nezbytné ke zpracování krizového plánu kraje. 
 

4. Podílí se na zajištění veřejného pořádku. 
 

5. Shromažďuje údaje o totožnosti a počtu osob, které se nachází na správním území 
obce a které během krizové situace změnily svůj pobyt.  Tyto informace předá 
krajskému úřadu. 
 

6. Vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob (§ 39d), pro kterou 
shromažďuje údaje, a předává údaje v ní vedené obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností, v jehož správním obvodu se nachází. 
 

7. Plní další úkoly uložené krajským úřadem. 

4.2.2 Řešení krizových situací 

STAROSTA OBCE v případě krizové situace: 
 

1. Zabezpečuje varování a informování osob nacházejících se na území obce před 
hrozícím nebezpečím a vyrozumění orgánů krizového řízení, pokud tak již neučinil 
hasičský záchranný sbor kraje. 
 

2. Aařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce. 
 

3. Organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatelstva. 
 

4. Zajišťuje organizaci dalších opatření nezbytných pro řešení krizové situace. 
 

5. Je oprávněn požádat právnické a fyzické osoby o poskytnutí dobrovolné pomoci. 
 

6. Plní opatření a úkoly uvedené v krizovém plánu kraje. 
 

„Pokud starosta obce neplní v době krizového stavu úkoly stanovené tímto zákonem, 
může hejtman převést jejich výkon na předem stanovenou dobu na zmocněnce, kterého za 
tím účelem jmenuje. O této skutečnosti hejtman neprodleně informuje obec a ministra 
vnitra, který může rozhodnutí hejtmana zrušit.“ [20] 
 

OBEC�Í ÚŘAD v případě krizové situace: 
 

1. Shromažďuje údaje o totožnosti a počtu osob, které se nachází na správním území 
obce a které během krizové situace změnily svůj pobyt a předá je příslušnému 
krajskému úřadu 
 

2. Podílí se na zajištění veřejného pořádku 
 

3. Plní úkoly, které mu stanoví krajský úřad 
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Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 
zákon), v §31, popisuje povinnosti a práva fyzických osob.  

 
Dle výše uvedeného zákona má fyzická osoba pobývající na území České republiky má 

právo na nezbytné informace o připravovaných krizových opatřeních k ochraně jejího 
života, zdraví a majetku a je povinna na výzvu příslušného orgánu krizového řízení 
bezplatně poskytnout a aktualizovat požadované podklady. 

 
FYZICKÁ OSOBA je v době krizového stavu povinna 

 
1. Uposlechnout výzvy oprávněných orgánů krizového řízení k zaevidování na stanoveném 

místě z důvodu uložení pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci 
 

2. Hlásit v obci, v jejímž správním obvodu bude pobývat, přechodnou změnu pobytu na 
základě povinného hlášení (podle § 6 odst. 2 písm. a) a § 14 odst. 4 písm. f)) 

 
3. Strpět omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v době krizového stavu 
 
4. Vykonávat uloženou pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc 

 
5. Poskytnout požadované věcné prostředky 
 

Plnění uvedených povinností může fyzická osoba odmítnout, pokud by jejich plněním 
ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob anebo pokud jsou povinnosti jí 
ukládané v rozporu se zákonem. 

 
Obsah, rozsah a místo prací v rámci pracovní povinnosti v době nouzového stavu a 

stavu ohrožení státu stanoví fyzické osobě hejtman pracovním příkazem. Pracovní příkaz 
obsahuje jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a bydliště, den a místo 
nástupu pracovní povinnosti, druh práce, předpokládanou délku plnění povinnosti, poučení 
a označení orgánu, který pracovní příkaz vydal. 

 
Ten, kdo v době krizového stavu uložil pracovní výpomoc, vydá po jejím skončení 

fyzické osobě potvrzení. Potvrzení obsahuje jméno, popřípadě jména, příjmení, datum 
narození a bydliště, den zahájení a ukončení pracovní výpomoci, počet odpracovaných 
hodin, druh a místo práce, poučení o náhradě a označení orgánu, který potvrzení vydal. 

 
V případě, že fyzická osoba není schopna ze zdravotních důvodů uloženou pracovní 

povinnost nebo pracovní výpomoc konat, doloží tuto skutečnost lékařským posudkem, 
který vystaví zdravotnické zařízení určené orgánem, jenž vydal pracovní příkaz nebo uložil 
pracovní výpomoc. Toto zdravotnické zařízení je povinno přednostně provést lékařskou 
prohlídku příslušné fyzické osoby a posoudit zdravotní způsobilost osoby k předpokládané 
práci. Úhrada nákladů vynaložených na provedení prohlídky bude vyúčtována k tíži 
orgánu, který vydal pracovní příkaz nebo uložil pracovní výpomoc. 

 
Od povinnosti poskytnout věcné prostředky, vykonat pracovní povinnost nebo pracovní 

výpomoc jsou osvobozeni ti, kteří požívají výsady a imunity podle mezinárodního práva. 
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Pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc ostatním cizincům lze uložit, pokud 
mezinárodní smlouva schválená Parlamentem České republiky a vyhlášená ve Sbírce 
zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv nestanoví jinak. 

 
Od pracovní povinnosti a pracovní výpomoci jsou dále osvobozeny: 
• osoby ve věku do 18 let a od 62 let, 
• osoby zdravotně nezpůsobilé k výkonu požadovaných druhů práce, 
• plně invalidní osoby, 
• poslanci a senátoři Parlamentu České republiky, 
• členové vlády, 
• osoby, které by tím vystavily vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké, 
• ženy a osamělí muži pečující o dítě do 15 let věku, 
• těhotné ženy, 
• ženy do konce třetího měsíce po porodu, jestliže se dítě narodilo mrtvé, zemřelo 

anebo žena o něj nepečuje. 
 
Orgán krizového řízení může osvobodit od pracovní povinnosti a pracovní 

výpomoci také osoby, kterým by v tom bránila důležitá okolnost, jejíž opominutí by mohlo 
vést k ohrožení života, zdraví nebo majetku. Závažnost důležité okolnosti posuzuje orgán 
krizového řízení. 

 
Ženám lze uložit pouze takovou pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc, která 

není v rozporu se zvláštním právním předpisem. 
 
Osoby osvobozené od pracovní povinnosti a pracovní výpomoci mohou poskytnout 

dobrovolnou pomoc. 
 
Za nesplnění povinností, která plynou z tohoto zákona, Vám může být uložena pokuta 

do výše 20 000 Kč, pokud však porušíte povinnost v době krizového stavu, může Vám být 
uložena pokuta až 50 000 Kč. [19] 
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5 Mimořádné události 

V České republice, stejně jako u ostatních vyspělých evropských států, došlo 
v posledním desetiletí minulého století k přehodnocení bezpečnostně – politické situace. 
V důsledku výrazných mezinárodně politických změn na počátku devadesátých let se 
vojenské ohrožení Evropy a vznik globálního válečného střetnutí stalo málo 
pravděpodobné. Nelze však z dlouhodobého hlediska vojenské ohrožení vyloučit. Z toho 
důvodu musí být ochrana obyvatelstva pro řešení vzniklé mimořádné události řešena 
takovým způsobem, aby byla využitelná i v případě vojenského ohrožení a válečného 
stavu.  

 
Do popředí se z hlediska bezpečnosti států a jejich obyvatelstva dostala rizika 

pramenící z nevojenské oblasti.  
 
Významným faktorem je fakt o exponenciálním růstu obyvatelstva zejména 

v rozvojových zemích. Na počátku 19. století žila na planetě 1 miliarda lidí, na počátku 20. 
století již tento počet vzrostl na 6 miliard lidí. V roce 2015 má počet obyvatel přesáhnout 7 
miliard. Důsledkem toho prudce stoupají nároky na spotřebu potravin, rostoucí 
znečišťování životního prostředí, těžko zvládnutelné migrační toky, s čím souvisí i sociální 
konflikty…  

 
Problémem je i nedoceňování existující a nově vznikajících rizik, v opožděném 

vypracovaní a neznalosti zásad řešení či slabé profesionální připravenosti.  To mívá za 
následek menší nebo větší selhávání lidského činitele, které bývá hlavním důvodem, že se 
nedaří efektivně předcházet mimořádným událostem a pokud k nim dojde, minimalizovat 
jejich dopady. [7] 

 
Mimořádné události dělíme na 2 skupiny, a to přírodní a civilizační. Přírodní lze poté 

rozdělit na živelní a biologické pohromy. 
 
Živelní pohromy ohrožují obyvatele Země již od počátku civilizace. Podle statistiků 

přichází každý stotisící člověk o život v důsledku živelní pohromy. Živelní pohroma je 
rychlým přírodním procesem mimořádných rozměrů. Zcela najednou, zcela neočekávaně, 
zpustoší určité území, zničí majetek, komunikace, či zdroje obživy. Pohromy postihují 
pevninu, vodstvo i atmosféru. Po jedné velké pohromě obvykle následuje řada dalších 
procesů: hladomor, nákazy, únik toxických látek, požáry aj. [6] 

 
Civilizační mimořádnou událostí je například antropogenní katastrofa či havárie, která 

vzniká činností člověka a představuje nežádoucí provozní příhodu, při níž dochází 
k poškození strojů, budov, technologických zařízení a dalších prostředků. Patří sem i 
terorismus a válka.  

5.1 Přívalové deště 

Přívalový déšť, možno také označit jako liják, je druh deště s obrovským množstvím 
srážek, které spadnou na zemský povrch za velmi krátkou dobu. Dešťové kapky mají 
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zpravidla větší velikost než kapky normální. Vše směřuje k ukazateli, že přívalový déšť je 
hlavní příčina bleskové povodně.  

5.2 POVODEŇ 

Povodně jsou nejčastější krizovou situací u nás. Proto je této části věnována největší 
pozornost. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny povodně, které proběhly v České 
republice a zanechaly za sebou své.  
 

Tabulka 1 - Aejvětší povodně v České republice v období 1784 - 2010 

Největší povodně v České republice 

Rok Doba trvání Zasažená oblast �ásledky Obyvatelstvo 

1784 
23.2 -29. 2. 

1784 
Čechy - Praha 

zatopeno 114 ulic, 
785 domů, 5 pilířů 
Karlova mostu zničeno 

4 mrtví;  
1 zraněný 

1845 
27. 3. - 31. 3. 

1845 
Čechy - Praha 

Zničeno 5 mostů, 5 domů, 
1 dům vodou odnesen 

7 tisíc Pražanů 
evakuováno  

1872 
25. 5. – 26. 5. 

1872 
S a V Čechy 

200 domů zničeno,  
520 domů poškozeno 

337 mrtvých, 
7 500 osob 
evakuováno 

1890 
1. 9. – 4. 9. 

1890 
J Čechy, Praha 

Zbořen Karlův most, 
zaplaven vestibul ND 

10- tky mrtvých 

1996 
13. 5. 1996 

Moravskoslezský 
kraj 

Škoda za více než 500 
mil. Kč 

Do 10 mrtvých 

1997 
5. 7. – 16. 7. 

1997 
Morava, V Čechy 

Postiženo 536 obcí, 
 29 000 domů zatopeno, 
škody 63 mld. Kč 

49 mrtvých 

2002 
7. 8. – 18. 8. 

2002 
Celé Čechy vč. 
Prahy 

Postiženo 753 obcí, škody 
73,3 mld. Kč  
 

17 mrtvých, 
225 000 
evakuovaných 

2006 25. 3. – 5. 4. 
2006 

J Morava, Čechy, 
značná část území 
ČR 

Škody 5 mld. Kč,  7 mrtvých 

2009 
22. 6. – 4. 7 

2009 
S a Stř. Morava,  
J Čechy,  

Škody 5,6 mld. Kč 13 mrtvých 

2010 
15. 5. – 3. 6 

2010 
S Morava, Slezsko,  
S Čechy 

Škody 10 mld. Kč 
Literatura 
neuvádí 

 
Legenda: S – severní, J – jižní, Stř. – střední, V – východní, AD – Aárodní divadlo 
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5.2.1 Co je povodeň? 

Povodní se rozumí přechodné zvýšení hladiny výrazného rázu vodních toku, nebo 
jiných povrchových vod, při kterém voda zaplavuje území mimo koryto vodního toku a 
může způsobit škody. Za povodeň se označuje i stav, kdy voda nemůže dočasně 
přirozeným způsobem odtékat z určitého území nebo její odtok je nedostatečný.  

5.2.2 Dělení povodní 

Povodně se dělí na dva základní typy, a to na povodně přirozené a zvláštní.  
 
Přirozené povodně jsou způsobeny přírodními jevy, zejména táním, dešťovými 

srážkami nebo chodem ledů na vodních tocích. Jsou přírodním fenoménem, jemuž nejde 
zabránit.  

 
Ochrana před přirozenými povodněmi je řízena povodňovými orgány, které jsou 

specifikovány ve dvou časových úrovních, a to povodňové orgány mimo povodeň a 
povodňové orgány po dobu povodně. 

 
Zvláštní povodní se rozumí povodeň, způsobená poruchou či havárií (protržením) 

vodního díla vzdouvajícího nebo akumulujícího vodu, nebo nouzovým řešením kritické 
situace na vodním díle vyvolávající vznik krizové situace na území pod vodním dílem[21]  

 
Hlavní činností při zvláštní povodni je okamžitá, úplná a rychlá evakuace obyvatelstva 

z ohroženého území.  
 
Ochrana před povodněmi není nikdy absolutní Lze však účinně snížit její ničivé 

následky. Ochrana před nimi zahrnuje soubor opatření, které zamezují ohrožení zdraví a 
životy lidí, majetku a životního prostředí. To díky provádění systematické prevence, 
zvyšování retenčních schopností povodí a ovlivňování průběhu povodní.  

5.2.3 Stupně povodňové aktivity 

Rozsah opatření, prováděných při ochraně před povodněmi, se řídí nebezpečím nebo 
vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity. 

 
I. Stupeň = STAV BDĚLOSTI  
Nastává při nebezpečí přirozené povodně. Činnost zahajuje hlásná a hlídková služba na 

vodních tocích. Na vodních dílech se tento stupeň vyhlašuje při dosažení mezních 
bezpečnostních hodnot. 

 
II. Stupeň = STAV POHOTOVOSTI  
Vyhlašuje jej příslušný povodňový orgán, pokud přerůstá nebezpečí v povodeň. 

Vyhlašuje se také při překročení mezních bezpečnostních hodnot na vodním díle. 
 
Při jeho vyhlášení se: 
  aktivují povodňové orgány a účastníci ochrany před povodněmi 

• uvádějí do pohotovosti prostředky pro zabezpečovací práce 
• provádějí opatření k zmírnění průběhu povodně 
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III.  Stupeň = STAV OHROŽE�Í  
Vyhlašuje jej příslušný povodňový orgán při nebezpečí škod, ohrožení životů, zdraví, 

majetku a životního prostředí v záplavovém území a při dosažení kritických hodnot na 
vodním díle. Při jeho vyhlášení se provádějí zabezpečovací práce, podle potřeby záchranné 
práce a evakuace obyvatelstva.  

5.3 Únik nebezpečné chemické látky 

V případě úniku nebezpečné chemické látky do životního prostředí téměř vždy 
znamená i sebemenší ohrožení životů a zdraví občanů, ale hlavně zasažení životního 
prostředí. Nebezpečná chemická látka se do životního prostředí může dostat při její 
přepravě po pozemní komunikaci anebo po železnici. Další možnost je vlivem havárie v 
chemickém závodě, požáru ve skladu chemikálií, apod. 

 
O této mimořádné události se občan se dozví zazněním sirény - varovného signálu 

"Všeobecná výstraha" a následné verbální informace z "mluvící" sirény, rozhlasu nebo 
televize. [26] 

 
Aby občan dokázal eliminovat možné následky této situace na minimum, musí znát 

zásady chování a jednání v takovéto situaci. Znalost občanů, jak se mají chovat při úniku 
nebezpečných chemických látek je však na nízké úrovni. Doporučené modely chování jsou 
popsány v kapitole „7.6.6 Jak se chovat při úniku nebezpečných chemických látek při 
přepravě?“ 

 
Každé vozidlo, které přepravuje nebezpečnou látku, musí být označeno oranžovou 

reflexní tabulkou. V horní polovině tabulky je uveden Kemlerův kód, který udává druh 
nebezpečí a ze kterého lze určit, jak se daná látka chová. K označení nebezpečnosti se 
používají číslice 2 – 9 a písmeno X. V dolní polovině tabulky se udává číslo UN kód 
charakterizující druh chemické látky.  

 
Nejčastěji se vyskytující nebezpečné chemické látky v průmyslu ukazuje tabulka č. 2. 
 

Tabulka 2 - Vybrané ACHL vyskytující se v průmyslu 

�CHL Průmysl 

Amoniak Čistírenský, textilní, petrochemický, 
farmaceutický, chemický, kožedělný, 
chladírenský,  

Chlór Papírenský, textilní, chemický, automobilový 
Fluorovodík Textilní, ocelářský, uranový, sklářský, 

metalurgický, chemický 
Kyanovodík Metalurgický, chemický,  
Benzen Petrochemický, ocelářský, gumárenský, 

chemický, obuvnický, farmaceutický 
Legenda: ACHL – nebezpečná chemická látka 
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5.4 Druhy požárů 

5.4.1 Požár v domácnosti 

Nedbalost při vaření (zapnutý sporák bez dozoru), nevhodně odložené nedopalky od 
cigaret nebo zanedbávání údržby kouřovodům to jsou hlavní příčiny vzniku požárů 
v domácnostech. 

Častým zdrojem požáru v domácnosti je otevřený oheň. Činnosti, při kterých se 
používá otevřený oheň je například svařování, hořící svíčky, prskavky a zábavní 
pyrotechnika apod.  

5.4.2 Požár v přírodě 

Viníky požárů v přírodě je buď příroda sama (blesky, hořící kosmická tělesa, výbuchy 
plynů…) nebo jím může být člověk (úmyslné zapálení, nedbalost …). K požárům v krajině 
(lesní požáry, požáry trávy) dochází především v letních měsících (extrémní sucho) vlivem 
blesku, lidské nedbalosti nebo úmyslného zapálení  

Při požárech je vážně ohroženo zdraví a životů osob, hospodářských i volně žijících 
zvířat, majetku, životního prostředí sáláním tepla a zplodinami hoření. 

5.4.3 Požár v obci 

V obci mohou být nejvíce ohroženy výrobní objekty zařazené do vyšší kategorie 
požárního nebezpečí, stodoly s uskladněnou slámou, senem, starší budovy v horším 
technickém stavu (zejm. komín a střecha). 

 
Nejúčinnější prevencí je dbát protipožárních předpisů, poté udržovat budovy a 

technická zařízení v dobrém stavu, provádět pravidelné revize a údržbu technických 
zařízení. Požárem může být ohrožen nejen daný objekt, ale i celá obec. [27] 

5.5 Dlouhodobé narušení dodávek elektřiny 

Události, které působí v závislosti na závažnosti, na rozsahu území, na němž působí a 
četnosti výskytu mohou způsobit poškození nebo ztrátu funkce některého či několika 
prvků a vést k haváriím regionálního nebo celostátního charakteru. Havárie velkého 
rozsahu mohou přesáhnout možnosti provozovatelů daného systému zajistit okamžité 
obnovení provozu nebo si mohou vyžádat odstavení systému a způsobit tak krizovou 
situaci v zásobování odběratelů elektrickou energií. Riziko vzniku sekundárních krizových 
situací je v takovém případě značné. Ze sekundárních následků vyplývají možné důsledky 
pro zdraví a život obyvatelstva, životní prostředí, ekonomiku, infrastrukturu), jako jsou 
havárie radiační, havárie způsobená vybranými nebezpečnými chemickými látkami 
a chemickými přípravky. Narušení dodávek ropy a ropných produktů, plynu a tepelné 
energie či narušení dodávek potravin, pitné vody, léčiv a zdravotnického materiálu apod. 

 
Mezi příčiny vzniku této krizové situace patří například přímé poškození výrobního 

zařízení, chybná funkce řídicího systému, rozpad elektrické sítě, nedostatek paliva, 
pohromy, teroristický útok, požár, výbuch, zalití výrobních prostor vodou, závady na 
rozvodech vysokého a velmi vysokého napětí, tvorba námrazy na vedení vlivem 
kombinace deště a nízkých teplot, selhání lidského činitele, úmyslné přetížení systému.[28] 
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5.6 �arušení dodávek pitné vody 

Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu je krizovou situací, která jako 
neočekávaný jev bez vzniku jiné mimořádné události je téměř vyloučena. K narušení 
dodávek pitné vody může dojít na kterémkoli místě ČR, pokud je příčinou přerušení 
dodávky pitné vody běžná porucha vodovodní sítě. Nastalá mimořádná událost bude řešena 
příslušným subjektem vodovodů a kanalizací formou náhradního zásobování obyvatelstva 
pitnou vodou v těchto lokalitách. Pokud však dojde k takové MU, která bude spojena s 
přerušením dodávek pitné vody velkého rozsahu, bude se tato MU, mimo jiná opatření, 
řešit cestou nouzového zásobování pitnou vodou. Krizová situace narušením dodávek pitné 
vody velkého rozsahu má teritoriální charakter a je zpravidla spojena se vznikem a řešením 
jiné mimořádné události. [29] 

5.7 Vichřice / Tornáda 

5.7.1 Vichřice  

Termín vichřice se obecně označuje jako silný vítr, přesné definice vichřice se však 
podle různých zdrojů liší. Zjednodušeně se jedná o dlouhodobější atmosférický jev na 
daném území, které je zpravidla rozsáhlé. Za vichřici považováno proudění vzduchu o 
rychlosti 18,3 až 29,0 m/s, tj. 66 až 104 km/hod., a vichřice o rychlosti větší než 105 
km/hod. se nazývá orkánem. 
 

Nebezpečí spočívá kromě výše uvedeného také v možném dlouhodobějším výpadku 
elektrické energie, přerušení dopravních komunikací, apod.   
 

5.7.2 Tornáda 

Je jím silně rotující vír, který se během svého trvání minimálně jedenkrát dotkne 
zemského povrchu a natolik silný, aby na něm mohl způsobit hmotné škody. Vznese do 
vzduchu až 5 tun zeminy! Má podobu nálevky. Rychlost větru v tornádu se pohybuje od 50 
do 100 m.s-1 i více, přičemž jeho šíře se pohybuje ve stovkách metrů v průměru. 

5.8 Zemětřesení / Tsunami 

Existují však i jiné mimořádné události, které v podstatě v podmínkách české republiky 
nehrozí, ale při současném častém cestování lidí (pracovní a služební cesty, poznávací a 
pobytové zájezdy) se mohou lidé dostat do takové lokality, kde tyto mimořádné události 
hrozí. Jsou jimi zemětřesení a tsunami.  

5.8.1 Zemětřesení  

Jedná se o nejhrozivější živelní pohromu, co se týká počtu obětí, škod, velikosti 
zasaženého území, ale i dle obtížnosti ochrany. Příčiny 90% zemětřesení je díky uvolnění 
nahromaděného tektonického napětí v zemské kůře a ve svrchním plášti. To je díky 
probíhajícím endogenních procesů. [6] 

5.8.2 Tsunami 

Některá zemětřesení mohou být doprovázena ničivými vlnami – tsunami. Tsunami jsou 
dlouhé vlny katastrofického charakteru vznikající především tektonickou činností na 
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mořském dně. Na volném moři tsunami není nijak nápadné. Mlže vznikat i díky výbuchu 
sopek, které mají na vodní masy podobný účinek jako zemětřesení. Před příchodem hlavní 
vlny nastane silný odliv nebo je pobřeží zaplaveno menší vlnou. Teprve po dvaceti 
minutách (možný je i delší časový interval) naráží na pobřeží hlavní vlna, která může být 
jen jedna, anebo mohou následovat i vlny další. Na ochranu před tsunami je zřízena 
varovná služba, sídlící v Honolulu. [6], [44]   
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6 Připravenost obyvatelstva na mimořádné události a krizové situace 

6.1 Všeobecné zásady připravenosti 

Celková připravenost obyvatelstva na mimořádné události je jednou z nejobsáhlejších a 
nejsložitějších záležitostí. Získání dostatečných znalostí obyvatelstvem, ať už jeho 
informovanost či upřesnění způsobů varování, základní technické vybavení obyvatelstva 
patřičnými ochrannými a osobními pomůckami či praktický výcvik obyvatelstva je 
základem pro dobrou připravenost obyvatelstva, zejména na zvládnutí následků daných 
mimořádných událostí.  

 
Mezi hlavní bod celého procesu přípravy obyvatelstva patří poskytnutí dostatečné a 

zcela jasné informace obyvatelstvu o možných rizicích a hrozbách v místě. Pokud má být 
příprava obyvatelstva dostatečná, je potřeba dalších nezbytných kroků. Aby se mohli 
zasažení či ohrožení obyvatelé účinně chránit, je potřebné, aby proces pokračoval získáním 
nezbytných dovedností a návyků. Mezi tyto dovednosti a návyky patří hlavně svépomoc a 
vzájemná pomoc, která je nezbytně nutnou především v prvních kritických okamžicích, 
které nastávají ihned po vzniku mimořádné události, až do okamžiku, kdy na ohrožené 
nebo zasažené místo dorazí profesionální záchranáři.  

 
Tento čas je někdy označován jako 10 – 15 minut pro život a obyvatelstvo je odkázáno 

samo na sebe, případně na vzájemnou pomoc. K tomu je však potřeba aktivního přístupu 
k celému procesu přípravy obyvatelstva. Tato opatření však dnes nejsou populární. Fakt, že 
získání alespoň základních dovedností je potřebné jednak pro svoji vlastní ochranu i 
zlepšení spolupráce mezi zasaženým či ohroženým obyvatelstvem komunikací se 
záchrannými složkami, veřejnost není v současné době schopna zcela docenit.  

 
Zásadní roli zastává komunikace s obyvatelstvem. Je prostředkem a nástrojem nejen 

samotné informovanosti obyvatelstva, ale ovlivňuje i rozsah a hloubku přípravy na možný 
vznik mimořádných událostí či krizových situací.  

 
Příprava obyvatelstva na mimořádné události je v současné době organizovaná 

v následujících základních formách:  
• výuka tématiky „Ochrany člověka za mimořádných událostí“ na všech typech 

základních a středních škol,  
• zájmová činnost -  jednotlivci  v občanských sdruženích a kolektivech, které mají 

tuto problematiku v náplni své činnosti, 
• školení a výcvik - specifických činností k sebeochraně a vzájemné pomoci, zejména 

cestou občanských sdružení (např. první pomoc, plavecký výcvik, pobyt v přírodě),  
• vydávání publikací, listovek a letáků, filmových šotů a jiných  materiálů -  se 

zásadami správného chování orgány veřejné správy od celostátní úrovně po obecní 
úroveň,       

• popularizace činnosti složek IZS -  ve veřejných informačních prostředcích,       
• ukázky činnosti - záchranářských složek, a to jak profesionálních, tak i 

dobrovolných, 
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• individuální sebevzdělávání občanů -  seznámením se s touto problematikou (např. 
na vhodných internetových stránkách), 

• další formy vzdělávání a prolínání této tématiky do profesní přípravy ve všech 
oblastech lidské činnosti. [8] 

 
Tato příprava by však neměla probíhat pouze při hrozbě vzniku mimořádné události, 

ale cíleně, dlouhodobě a preventivně tak, aby se přirozeně dostala do podvědomí 
obyvatelstva.  

 
Mnoho osob, ať už postižených danou událostí či nezúčastnění, si daná rizika uvědomí 

až po proběhnutí dané události, což je samozřejmě pozdě. Každý však má možnost předem 
se připravit na možný vznik mimořádných událostí. To však vyžaduje osobní zájem o věc. 
[1] 

 
Pro připravenost obyvatelstva na mimořádné události a krizové situace je důležité 

vycházet z obsahu a rozsahu ochrany obyvatelstva jako takové. Proto na tomto místě 
bakalářská práce uvádí zkrácený popis jednotlivých základních opatření, a to varování a 
vyrozumění, evakuace a ukrytí obyvatelstva a jeho nouzové přežití. Z tohoto stručného 
popisu opatření ochrany vychází v další části bakalářské práce doporučené modely chování 
osob.  

6.1.1 Varování a vyrozumění 

Základní opatření, které vede ke snížení dopadů mimořádným událostí a krizových 
situací, které budou zároveň výsledkem snížení ohrožení životů a zdraví obyvatelstva, 
materiální a kulturních hodnot a životního prostředí, je včasné varování a vyrozumění. To 
je základem pro úspěšnou realizaci opatření na ochranu obyvatelstva a zahájení 
komunikace mezi orgány krizového řízení a ohroženým nebo postiženým obyvatelstvem. 

 
Pro zabezpečení varování a vyrozumění je na území ČR vybudován a provozován 

Jednotný systém varování a vyrozumění (JSVV). Dle zákona č.  239/2000 Sb., spadá 
zodpovědnost za jeho technické, provozní a organizační zabezpečení do kompetence 
Ministerstva vnitra, jehož úkoly plní Generální ředitelství HZS ČR. [2] 

6.1.2 Varování obyvatelstva 

Varování je komplexní souhrn organizačních, technických a provozních opatření 
zabezpečujících včasné předání varovné informace o reálné hrozící nebo již vzniklé 
mimořádné události obyvatelstvu. [2] 

  
Varovná informace může mít charakter akustický, verbální nebo optický. Po přijetí 

tohoto signálu jsou okamžitě realizovány smluvené činnosti a ochranná opatření. Po jeho 
vyslání je neprodleně realizováno verbální tísňovou informací obyvatelstvu, a to 
prostřednictvím rozhlasu, televize, místních rozhlasů či mobilními rozhlašovacími 
prostředky nebo jiným místně vhodným způsobem informování. [2] , [3] 
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6.1.3 Varovné signály 

V České republice je zaveden systém varování obyvatelstva, který pokrývá téměř 
100% všech vytrvale osídlených oblastí země. Je tvořen jednak sirénami, ale i obecními 
rozhlasy.  

 
Sirény jsou dvojího typu, a to elektronické a rotační. Rotační sirény vydávají pouze 

akustický signál, elektronické sirény jsou schopny podat i verbální informaci. Proto je 
důležité dokázat rozlišit jednotlivé druhy signálů. 

Na území ČR se využívá k aktivaci koncových prvků varování (sirén) tří signálů, a to: 
• VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA 
• POŽÁRNÍ POPLACH  
• ZKOUŠKA SIRÉN  

 
Signál VŠEOBEC�Á VÝSTRAHA 
Je jediným varovným signálem pro varování obyvatelstva. Tento signál oznamuje o 

hrozbě nebezpečí a může zaznít kdykoliv během dne a noci.  
 
Tento varovný signál byl v ČR zaveden 1. listopadu 2001. Je charakterizován 

kolísavým tónem po dobu 140 sekund a může zaznít 3x po sobě v přibližně tříminutových 
intervalech. Po tomto signálu bezprostředně následuje předání verbální informace, která 
sděluje obyvatelstvu o bezprostřední možnosti vzniku či již nastalé mimořádné události a 
opatření k ochraně obyvatelstva. Elektronické sirény poskytnou tuto verbální informaci 
ihned po skončení varovného signálu, u rotačních sirén poskytuje tuto informaci obecní 
rozhlas apod.  

 
Grafické znázornění signálu Všeobecná výstraha je uveden v příloze č. 1 
 
Signál POŽÁR�Í POPLACH 
Je dalším signálem, avšak ne varovným, které mohou sirény vysílat. Tento signál 

slouží pouze ke svolání jednotek požární ochrany. Je charakterizován 1x přerušovaným 
tónem po dobu 60 sekund, u elektronických sirén je tento tón doplněn zvukem trubky HÓ 
– ŘÍ, HÓ- ŘÍ.  

 
Grafické znázornění signálu Všeobecná výstraha je uveden v příloze č. 2 
 
Signál ZKOUŠKA SIRÉ� 
Tento signál ověřuje funkčnost systému a také slyšitelnost sirén. Není tedy varovným 

signálem. Je v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 380/2000 Sb., kde je stanoveno, 
že přezkušování se provádí první středu v měsíci v 12,00 hodin. Signál „Zkouška sirén“ je 
nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 sekund. U elektronických sirén bývá zpravidla 
doplněn informací „Zkouška sirén“.  

 
Grafické znázornění signálu Všeobecná výstraha je uveden v příloze č. 3 
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VERBÁL�Í I�FORMACE 
Verbální informace může doplňovat signál generovaný elektronickou sirénou či 

vysílaný místním informačním systémem nebo být vyvolána z uložené paměti. Celkem je 
používáno 7 informací se standardním obsahem. Jedná se o tyto verbální informace:  

• Verbální informace číslo 1 – „Zkouška sirén“ 
• Verbální informace číslo 2 – „Všeobecná výstraha“   
• Verbální informace číslo 3 – „Aebezpečí zátopové vlny“ 
• Verbální informace číslo 4 – „Chemická havárie“ 
• Verbální informace číslo 5 – „Radiační havárie“ 
• Verbální informace číslo 6 – „Konec poplachu“ 
• Verbální informace číslo 7 – „Požární poplach“ 
 
Informace je na počátku a na konci uvozena zvukem gongu, pak je opakovaná po dobu 

asi 20 sekund. [8] 
 
TÍSŇOVÉ I�FORMOVÁ�Í 
Vzhledem k tomu, že pro varování obyvatelstva existuje jen jeden varovný signál, je 

jasné, že pro účinnou ochranu obyvatelstva je potřeba po zaznění signálu předat 
obyvatelstvu bližší informace o zdroji, rozsahu a povaze nebezpečí apod.  

 
Ten, kdo provedl spuštění varování, musí zároveň zabezpečit vydání informace, proč 

tak učinil.  
• tísňová informace obsahuje: CO, KDE, KDY se stalo 

o jak se mají občané v postiženém místě chovat, proti čemu a jakým 
způsobem se chránit 

o jaký je předpoklad dalšího vývoje situace 
• při změně a upřesňování situace je vždy nezbytné informovat o dalším postupu 

ochrany obyvatelstva  
 

6.1.4 Vyrozumění orgánů 

Jedná se o souhrn technických, provozních a organizačních opatření zabezpečujících 
včasné předávání informací o hrozící nebo nastalé mimořádné události složkám IZS, 
orgánům územní samosprávy a státní správy, právnickým osobám a podnikajícím 
fyzickým osobám podle havarijních plánů nebo krizových plánů. [2] 

 
K vyrozumění se používá telefonického spojení v pevných i mobilních sítí, radiových 

sítí IZS a dalších zúčastněných organizací, osobních svolávacích přijímačů (pagery), sirén 
pro svolávání jednotek požární ochrany sdružení dobrovolných hasičů, elektronické pošty, 
datových přenosů apod. V případě narušení komunikačních systémů se používají i spojky. 
[7] 
 

6.1.5 Evakuace obyvatelstva 

Evakuace patří mezi nejdůležitější opatření ochrany obyvatelstva v rámci tzv. 
„kolektivní ochrany“. Evakuace se zaměřuje v první řadě na přemístění osob a ve druhé 
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řadě na přemístění zvířat, předmětů kulturních hodnot, technického zařízení, případně 
strojů a materiálů k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených 
mimořádnou událostí.  

 
Evakuace je nejúčinnější, provede – li se před vznikem mimořádné události. Po 

vyhlášení evakuace se opuštění míst z ohroženého místa se plánuje do 48 hodin, u velkých 
osídlených oblastí či průmyslové aglomerace pak do 72 hodin. Toto časové rozmezí 
samozřejmě přichází v úvahu pouze v případech předpokladu ohrožení s delší časovou 
prodlevou, jako například při hrozbě ozbrojeného konfliktu, předpovídaných povodní 
apod. V ostatních případech se tedy evakuace uskutečňuje v co nejkratších možných 
intervalech.  

 
Z hlediska rozsahu opatření se evakuace dělí: 
a) Evakuaci objektovou, která zahrnuje evakuaci obyvatelstva jedné nebo malého 

počtu budov, administrativně správních budov, technologických provozů nebo 
jiných objektů. Za účelnost a úspěšné provedení evakuace a zároveň řídícími prvky 
evakuace jsou zodpovědní pracovníci, kteří jsou oprávněni ze zákona o požární 
ochraně nebo ze zákona o Policii ČR.  

b) Evakuaci plošnou, která zahrnuje evakuaci většího urbanistického celku, případně 
celého územního celku. Může být buď všeobecná, nebo částečná.  

Všeobecná se týká všech skupin osob a vyhlašuje se v případech živelných 
pohrom, radiačních havárií a průmyslových havárií.  

 
Evakuaci částečné podléhají jen některé nebo všechny zvláštní skupiny osob vyžadující 

zvýšenou péči. Vyhlašuje se v případech vzniku mimořádných událostí menšího rozsahu, 
např. při požáru, omezeného úniku množství nebezpečné látky, apod.  

Rozhodnutí o provedení plošné evakuace náleží orgánům státní správy a samosprávy, 
které jsou oprávněni tohoto kroku dle zákona o krajských úřadech, zákona o obcích a 
zákona o obraně.  
 

Podle doby trvání můžeme evakuaci rozdělit: 
a) Evakuaci krátkodobou, kdy hrozící mimořádná událost nevyžaduje dlouhodobé 

opuštění domova. Pro evakuované osoby není zřízeno náhradní ubytování, ale 
pouze zajištění nouzového přežití.  

b) Evakuaci dlouhodobou, kdy hrozící mimořádná událost vyžaduje opuštění domova 
na delší dobu než 24 hodin. Pro evakuované osoby je zřízeno náhradní ubytování a 
opatření k zabezpečení nouzového přežití.  

 
Provedení evakuace, zejména rozsáhlých územních celků, je organizačně a 

ekonomicky náročné, vyžaduje nasazení značného počtu sil a prostředků a vyvolává řadu 
druhotných nákladů. Mezi hlavní kritéria rozhodování o účelnosti evakuace je předpoklad 
vývoje mimořádné události, možnost obyvatelnosti postiženého prostoru, rozsahu 
provádění záchranných, likvidačních a obnovovacích prací a také případný rozsah opatření 
k zabezpečení nouzového přežití obyvatelstva. 
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Její provedení současně vyžaduje připravenost a ochotu spolupracovat evakuovaných i 
ostatního obyvatelstva v příjmových místech správně a včas reagovat na vydávané pokyny, 
nepodléhat davové psychóze a neorganizovaně se pohybovat po celém zájmovém území. 

 
EVAKUAČ�Í ZAVAZADLO 
U Evakuačního zavazadla platí zásada: jeden člověk = jedno zavazadlo. Díky dobré 

skladnosti a snadné manipulaci je vhodný kufr na kolečkách. Možný je i batoh či taška.  
 
V evakuačním zavazadle nesmí chybět následující položky: 

• Trvanlivé potraviny 
• Pitná voda 
• Jídelní potřeby 
• Osobní doklady, peníze 
• Dokumenty (smlouvy apod.), cennosti 
• Přenosné rádio s rezervními bateriemi 
• Mobilní telefon s nabíječkou 
• Toaletní a hygienické potřeby 
• Léky 
• Náhradní svítilna 
• Oblečení + náhradní oblečení 
• Obuv 
• Pláštěnka 
• Spací pytel 
• Kapesní nůž, zápalky 
• Hry – pro zabavení se 

 

6.1.6 Ukrytí obyvatelstva 

Ukrytí obyvatelstva se rozumí využití úkrytů civilní ochrany a jiných vhodných 
prostorů k ochraně obyvatelstva před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé 
radiace, kontaminace radioaktivním prachem, chemickými nebo biologickými látkami a 
proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení. [2] 

  
K tomuto účelu se využívají ochranné prostory, stálé ukryty a improvizované úkryty.  
 
Ochranné prostory využívají přirozených stínících vlastností vhodných materiálů a 

konstrukcí staveb. Zpravidla lze v budově předem vytipovat prostor (místnost) s největšími 
ochrannými účinky pro danou mimořádnou událost a tuto využít v konkrétní situaci. 

 
Stálé úkryty slouží k ukrytí obyvatelstva. Jsou to většinou podzemní části staveb 

s trvalou ochranou. Otvory stálých úkrytů lze hermeticky uzavřít. Jsou také vybaveny 
příslušným filtroventilačním zařízením, kolektivními a prachovými filtry a dalšími 
technologickým vybavením, které umožňuje dlouhodobý pobyt ukrývaných osob až po 
dobu 3 dnů. Dělí se na tlakově odolné, tlakově neodolné a další typy stálých úkrytů civilní 
ochrany jako ochranné systémy podzemních dopravních staveb.  
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Improvizované úkryty se budují k ochraně obyvatelstva před účinky světelného a 
tepelného záření a pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a proti 
tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení v případě nouzového stavu, stavu ohrožení 
státu a válečného stavu. Jsou to nadzemní i podzemní prostory v budovách, které navrhují 
v souladu s plánem ukrytí k zabezpečení ukrytí obyvatelstva, kterému již nemůže být 
poskytnuto k ochraně stálého úkrytu.  

6.1.7 �ouzové přežití 

Mezi hlavní součásti opatření ochrany obyvatelstva při vzniku mimořádných událostí či 
krizových situací je nouzové přežití obyvatelstva, které se zaměřuje hlavně na nouzové 
ubytování obyvatelstva, jeho nouzové zásobování potravinami, pitnou vodou, 
hygienickými prostředky apod. 

 
Zaměřuje se hlavně na minimalizaci negativních následků dané události na 

obyvatelstvo. Tato opatření se zabezpečují buď jednorázově, nebo nepřetržitě – 
dlouhodobě, a to po dobu nezbytně nutnou k zabezpečení života a zdraví postižených 
obyvatel, obvykle v době vyhlášení krizového stavu.   

 
Opatření k nouzovému přežití obyvatelstva budou zahajována 1 - 2 dny po vzniku 

krizové situace a bude ukončena návratem postiženého obyvatelstva do původních obydlí. 
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7 Doporučené modely chování osob 

 
Pro všechny stupně ohrožení osob je možno stanovit určitá základní doporučení. 

Doporučené modely chování osob v zasažené nebo ohrožené oblasti však závisí na druhu a 
rozsahu možného ohrožení.  
 

Následující řádky budou popisovat doporučené modely chování při daných 
mimořádných událostech či krizových situacích, které směřují k úspěšnému zdolání 
nastalých situací.  

7.1 Kdy na které číslo volat? 

Každý z nás se může stát přímým účastníkem mimořádné události. Pokud se dostanete 
do situace, kdy je ohroženo zdraví a život lidí, majetek obyvatelstva či životní prostředí, je 
nutné ihned přivolat odbornou pomoc. V České republice je k tomuto účelu určeno několik 
telefonních čísel tísňového volání.  

 
Jedná se o tato telefonní čísla: 
150 – HASIČSKÝ ZÁCHRA��Ý SBOR 
Tato složka se volá v případě živelní pohromy, úniku nebezpečných chemických látek, 

požáru a výbuchu, vyprošťování osob apod. 
 
155 – ZDRAVOT�ICKÁ ZÁCHRA��Á SLUŽBA 
Na zdravotnickou záchrannou službu se obrací v případě ohrožení života a zdraví osob. 
 
158 – POLICIE ČR 
Policie se mimo jiné zabývá trestnou a kriminální činností - krádežemi, násilím, 

závažnými dopravními nehodami … 
 
156 – MĚSTSKÁ POLICIE 
Pokud je tato složka v obci či městě zřízena, zaměřuje se zejména na vandalismus, 

drobnou kriminalitu, rušení nočního klidu… 
 
112 – JED�OT�É EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁ�Í 
Tato linka je zvláštní tím, že operátoři hovoří běžnými světovými jazyky. Provozuje ji 

Hasičský záchranný sbor ČR. Obrací se na ni v případě situace, kdy je potřeba nasazení 
více složek.  

7.2 Jak správně nahlásit událost? 

Když se stanete účastníkem či postiženým mimořádnou událostí je jen málo kroků ke 
zmatku. Udržet klid, rozvahu a koncentraci dělá velmi často problém dospělým, natož pak 
dětem. Než zavoláte na některou z tísňových linek, dostatečně se distancujte z postiženého 
místa. Během telefonického hovoru je velmi důležité být co nejvýstižnější a nejstručnější.  
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Pro operátora přijímající tísňové volání jsou nejdůležitější zejména tyto informace: 

CO SE STALO? 
Rozumí se jím stručný popis události, počet postižených či ohrožených osob.  
 
KDE SE TO STALO? 
Zde se podává informace pokud možno přesné adresy či podrobný popis místa, kde se 
daná situace udála.  
 
KDO VOLÁ? 
Udává se jméno volajícího, jeho telefonní číslo, odkud se volá, popřípadě je nutné 
vyčkat na zpětný telefonát, kterým si operátor ověří pravdivost nahlášené zprávy. 
 
Pro přiblížení situace je v některých případech i poskytnutí následujících informací, a 
to: 
KDY SE TO STALO? 
Pokud možno uvést přesný čas vzniku mimořádné události.  
 
POČET POSTIŽE�ÝCH OSOB? 
Uvádí se alespoň přibližný odhad postižených či ohrožených osob.  

7.3 Jak se chovat, když zazní sirény? 

Jak již je popsáno v kapitole „Všeobecné zásady připravenosti – Varování“, se při 
ohrožení života, zdraví a majetku obyvatel a životního prostředí je obyvatelstvo varováno 
kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin. Tento varovný signál se nazývá 
VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA. Je jediným varovným signálem. Když zazní siréna 
kolísavým tónem po dobu 140 vteřin, platí následující tři pokyny, ale jen tehdy pokud 
zjevně nejde o povodeň.  

 
• Vyhledat úkryt 
Doporučuje se vyhledat úkryt v nejbližší budivě. Jestliže cestujete automobilem, 
zaparkujte a vyhledejte úkryt.  
 
• Zodolnit úkryt 
Zavřete všechny dveře a okna. Může se jednat o únik toxických látek - plynů. 
Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.  
 
• Zajistit si informace 

Zapněte rádio nebo televizi. Informace o tom, co se stalo, proč byla siréna spuštěna a 
co máte dělat, se dozvíte v mimořádných zpravodajských relacích hromadných 
sdělovacích prostředků. Tyto informace se podávají i obecním rozhlasem.  
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8 Doporučené modely chování při mimořádných událostech 

8.1 Povodně 

8.1.1 Jak se na povodně připravit? 

Při ohrožení povodní budete vyrozuměni jednak signálem sirény „Všeobecná 
výstraha“, dále poté místními kompetentními orgány, hlášením místního rozhlasu, televizí 
a rozhlasem.   

 
Můžeme jednotlivé doporučené modely chování rozdělit do třech základních časových 

úseků, a to období před vznikem povodně, při povodni a po povodni – návratu domů. 
 
PŘED POVOD�Í SE DOPORUČUJE �ÁSLEDUJÍCÍ POSTUP CHOVÁ�Í:  

1. Vytipovat bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou 
 
2. Připravit pytle s pískem na utěsnění nízko položených dveří a oken 
 
3. Informovat se na obecním úřadě o místě evakuace, trasách evakuace a signálu k 

zahájení evakuace 
 
4. Připravit si potraviny a pitnou vodu na 2 – 3 dny 
 
5. Vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k použití (pohonné hmoty minimálně na 

100 km) 
 
6. Připravit evakuaci pro domácí a hospodářská zvířata (kočky a psy vezměte s sebou, 

ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, která přežijí delší dobu, nechejte 
doma, zásobte je před odchodem potravou) a pitím 

 
7. Upevnit věci, které by mohla odnést voda 
 
8. Připravit si evakuační zavazadla pro všechny členy rodiny: 

• nejlépe poslouží batoh, kufr nebo cestovní taška 
• opatřete je štítkem s vaší úplnou adresou 

 
Důležité je mít připravené evakuační zavazadlo, jehož obsah je popsán výše. Malým 

dětem se doporučuje vložit do kapsy štítek se jménem a adresou. 
 
PŘI SAMOT�É POVOD�I JSOU VELMI DŮLEŽITÉ TYTO POSTUPY: 

1. Hlavní činností je EVAKUACE, která se vyhlašuje: 
• signálem sirény "Nebezpečí zátopové vlny" (přerušovaný tón sirény po dobu 2 

minut) 
• místními kompetentními orgány 
• místním rozhlasem a dalšími sdělovacími prostředky 

  
2. Opustit ohrožený prostor 
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• vlastním dopravním prostředkem do evakuačního střediska 
• do prostoru soustředění k převozu do evakuačního střediska 

 
3. Řídit se pokyny orgánů obce a záchranářů při evakuaci 
 
4. Je-li nedostatek času, okamžitě se přesunout na vytypované místo, které nebude 

zaplaveno vodou 
 
5. Dodržovat zásady pro opuštění bytu (domu) 

• překontrolovat uzavření oken 
• provést utěsnění otvorů k omezení průniku vody (kanalizace a odpady v přízemí 

a ve sklepě) 
• hodnotnější věci přemístit dle možností do vyšších pater 
• svody rozhlasových a televizních antén vyjmout ze zdířek přijímačů 
• uvolnit cestu zvířectvu, pokud není evakuováno 
• uzavřít hlavní uzávěr vody a plynu 
• vypnout hlavní uzávěr přívodu elektrické energie 
• zabezpečit byt a dům proti zlodějům 
• ověřte, zda sousedé vědí, že mají opustit byt 

  
6. Dodržovat obecné zásady chování při ohrožení povodní: 

• nerozšiřovat poplašné zprávy 
• pomáhat sousedům, zejména starým a nemohoucím lidem 
• jednat klidně a s rozvahou 
• sledovat pokyny obecního úřadu a masmédii 

 
 
PŘI �ÁVRATU DO SVÝCH OBYDLÍ, TEDY PO OPAD�UTÍ POVOD�Ě, HRAJÍ 
HLAV�Í ROLI TYTO ZÁSADY: 
 

1. Nechat si zkontrolovat stav obydlí: 
• statická narušenost 
• obyvatelnost 
• rozvody energií (plyn, elektrické energie apod.) 
• stav studny 
• stav kanalizace a rozvodů vody 

 
2. Zlikvidovat uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy 

vodou, podle pokynů hygienika 
  
3. Informovat se o místech humanitární pomoci 

• finanční pomoc 
• pitná voda 
• potraviny 

 
4. Při obnově studní a zdrojů pitné vody se řídit pokyny odborníků 
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5. Kontaktovat příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod 
 
6. Pokud možno, účastnit se likvidace následků povodní 

• informace o tom, kde je možné pomoci se získávají na obecním/městském 
úřadě 

• dodržujte pokyny územně správních orgánů [22] 

8.2 Ú�IK �EBEZPEČ�ÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK 

Díky chybám lidského faktoru, poruchou technologie výroby, při skladování a zejména 
pak při přepravě může dojít k úniku nebezpečných chemických látek do prostředí. 
V závislosti na jejich fyzikálních a chemických vlastnostech se tyto látky chovají 
v prostředí odlišně.  

 
V případě této mimořádné události bude vyhlášen varovný signál pomocí sirén 

doplněný hlasovou zprávou o typu nebezpečí nebo jinými dostupnými prostředky, kterými 
je závodní rozhlas, rozhlasové vozy nebo veřejné sdělovací prostředky. Poplach vyhlašuje 

původce mimořádné situace nebo HZS podle charakteru a rozsahu nebezpečí plošně v 
ohroženém území. 

 
Kromě havárie nebezpečných chemických látek může dojít také k úniku látek 

radioaktivních, popřípadě ropných havárií.  
 
Nejčastějšími chemickými látkami, se kterými se „běžně“ můžeme setkat, je čpavek, 

chlor a zemní plyn. V následujících řádcích jsou uvedeny stručné informace o jednotlivých 
z nich.  

8.2.1 Čpavek (amoniak) �H3 

Čpavek je bezbarvý plyn, lehčí než vzduch. Jeho přítomnost signalizuje ostrý štiplavý 
zápach. Kapalný i plynný silně dráždí a leptá oči, dýchací cesty, plíce a kůži, způsobuje 
dráždivý kašel a dušnost, křeče dýchání mohou vést až k udušení, kapalný vyvolává silné 
omrzliny, nadýchání těžších koncentrací může přivodit až smrt. 

 
Při zasažení čpavkem jako první je nutné přenést postiženého na čistý vzduch, uložit do 

stabilizované polohy, uvolnit těsné součásti oděvu, při zástavě dechu okamžitě zavést 
umělé dýchání, (i pomocí přístroje), potřísněné součásti oděvu sejmout, postižená místa na 
těle oplachovat vodou a pokrýt sterilním obvazem, omrzlá místa na těle netřít,  zasažené 
oči důkladně promývat asi 10 - 15 minut vodou směrem od kořene nosu při násilném 
otevření víček, postiženého transportovat vleže ve stabilizované poloze, postiženého 
nesmíme nechat prochladnout, přivolat lékařskou pomoc. 

8.2.2 Chlor Cl2 

Je intenzivně dráždivá látka žlutozelené barvy. Je těžší než vzduch, to znamená, že se 
drží při zemi. Nadýchání chlórem vede k těžkému poleptání dýchacích cest a plic, je 
možný vznik plicního otoku, a to i se zpožděním do dvou dnů, plyn vyvolává těžké 
poleptání očí a podráždění kůže až po tvorbu puchýřů, kapalný chlór může vyvolat 
omrzliny. 
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První pomocí se rozumí přenést postiženého na čistý vzduch, uložit ho do stabilizované 
polohy, uvolnit těsné součásti oděvu, při zástavě dechu provést umělé dýchání (i pomocí 
přístroje), sejmout potřísněné součásti oděvu, postižená místa na těle okamžitě opláchnout 
vodou a pokrýt sterilním obvazem, případně čistými plenami, plátnem apod., zasažené oči 
důkladně promývat vodou asi 10 - 15 minut (směrem od nosu!), transportovat vleže ve 
stabilizované poloze, při první pomoci musí zachránce používat ochranné prostředky, 
přivolat lékařskou pomoc. 

8.2.3 Zemní plyn  

Zemní plyn je přírodní hořlavý plyn využívaný jako významné plynné fosilní palivo. 
Jeho hlavní složkou je methan (obvykle přes 90 %) a ethan (1–6 %). Nachází se v podzemí 
buď samostatně, společně s ropou nebo černým uhlím. Používá se také jako 
zdroj vodíku při výrobě dusíkatých hnojiv. Plyn působí slabě narkoticky, způsobuje bolení 
hlavy, závrať, ospalost, bezvědomí. Obsahuje metan - CH4. [32] 

 

První pomoc postiženému je přenést na čerstvý vzduch, uložit do stabilizované polohy, 
uvolnit oděv, zavést umělé dýchání. 

8.2.4 Jak se chovat při úniku čpavku a chlóru? 

Čpavek se používá hlavně na jako chladící médium na zimních stadionech. S chlorem 
se setkáváme na koupalištích, bazénech apod. jako desinfekce k úpravě vody.  

 
Pokud je na zimním stadionu cítit typický zápach amoniaku, anebo na koupališti je cítit 

chlór, je nutné co nejdéle zadržet dech a neprodleně se schovat v nejbližší možné budově. 
Velmi důležitá je ochrana dýchacích cest. Jak chránit své dýchací cesty je popsáno 
v kapitole „Prostředky improvizované ochrany“, která je uvedena o stránku níže. Další 
podrobnější postup chování je popsán v následující kapitole „Improvizované ukrytí – Kam 
a jak se ukrýt?“.  

 

8.2.5 Jak se zachovat při úniku zemního plynu?  

Pokud je cítit plyn ať už v domě nebo okolí, platí tyto pravidla:  
• Zajistit vypnutí všech plamenů 
• Důkladně vyvětrat 
• Uzavřít hlavní uzávěr plynu 
• Nepoužívat otevřený oheň – svíčky, zapalovač … 
• Nepoužívat elektronické spotřebiče 
• Informovat pohotovostní a poruchovou službu (telefonovat mimo dům) – jednotné 

telefonní číslo je 1239, které funguje 24 hodin denně 
 

8.2.6 Jak se chovat při úniku nebezpečných chemických látek při přepravě?  

Když dojde k úniku nebezpečné chemické látky, která může ohrozit život a zdraví, jsou 
občané varováni prostřednictvím siréna to varovným signálem "Všeobecná výstraha". 

 
Tento signál znamená to pro občany následující akce: 
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1. okamžité ukrytí  
• Vyhledat úkryt v nejbližší budově - úkrytem může být jakákoliv budova -  

výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům (byt) 
• Pokud se občan nachází v automobilu nebo na volném prostranství, po zaznění 

signálu je nutné zaparkovat automobil a vyhledat úkryt v nejbližší budově 
 

2. zavřít dveře a okna 
• Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, 

plynů, jedů nebo radioaktivních látek - uzavřením prostoru se sníží 
pravděpodobnost vlastního poškození zdraví 
 

3. zapnout rádio nebo televizi 
• Jedině tak se mohou k občanovi dostat potřebné informace o tom, co se stalo. 

Jsou vysílána mimořádná zpravodajství hromadných informačních prostředcích, 
tyto informace jsou sdělovány i obecním rozhlasem, popř. elektronickými (tzv. 
"mluvícími") sirénami. 

8.3 POŽÁR 

Nejčastěji dochází k požárům v domácnostech a ve volném prostředí, zejména 
v přírodě v letních měsících. Tyto požáry vznikají hlavně lidskou nedbalostí, porušování 
požárně bezpečnostních předpisů, ale také požáry způsobený dětmi. Každý občan je 
povinen oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru 
každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo 
užívá. 

8.3.1 Zásady chování při požáru 

• vyhlásit „POŽÁRNÍ POPLACH“ voláním „HOŘÍ“, informovat hasičský záchranný 
sbor (HZS) na telefon 150, 112 nebo na příslušnou ohlašovnu požárů 

•  prověřte, zda se v ohroženém prostoru nenacházejí osoby nebo zvířata, pokud ano, 
snažte se je zachránit 

•  zastavte přívod plynu a vypněte elektrický proud!!! 
• vezměte nejnutnější osobní věci (doklady, peníze, léky a podobně) a požárem 

ohrožený prostor opusťte! 
• vyneste věci, které mohou působením požáru zvýšit jeho aktivitu nebo vyvolat 

výbuch a zvýšit škodlivost vznikajících plynů 
• z blízkosti požáru zajistěte odstranění překážek, které mohou omezit zásah 

hasičského sboru a dalších záchranných jednotek 
• do příjezdu hasičů je každý povinen podle rozsahu požáru jej omezit nebo 

likvidovat 
• při požáru vícepodlažního obytného domu je třeba, aby majitelé jednotlivých bytů 

byli k dispozici hasičským jednotkám k poskytnutí informací a k případné 
prohlídce bytu 

• nemůžete-li pomoci, nezdržujte se v těsné blízkosti požáru a nebraňte hasičům v 
jejich činnosti 
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Podstatné je si pamatovat, že záleží na každém, jak se zachová a jak bude rozhodný. 
Svým postojem je mnohdy schopen zabránit vyšším škodám nebo případným ztrátám na 
životech spoluobčanů, nebo ztrátě majetku. 

8.3.2 Druhy a použití hasicích přístrojů 

Hasicí přístroj je určen k hašení rozvíjejícího se – prvotního požáru.  
 
Dělí se na pět základních typů, a to podle typu náplně – pěnový, vodní, práškový, 

sněhový a halonový.  
 
PĚ�OVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ 
Je vhodný k hašení pevných hořlavých látek, z kapalin pak na benzin, naftu, oleje a 

minerální tuky.  
 
U hořlavých kapalin, které se mísí s vodou a hořlavých plynů, není použití tohoto 

přístroje vhodné.  
 
Nikdy se nesmí použít na hašení elektrického zařízení pod proudem a na lehké a 

hořlavé alkalické kovy. 
 
VOD�Í HASICÍ PŘÍSTROJ 
Tímto hasicím přístrojem se zdolává oheň u pevných hořlavých látek, dřeva a papíru.  
 
Naopak od pěnového přístroje jej můžeme použít na hašení hořlavých plynů, nafty, 

benzinu apod.  
 
Stejně jako u předchozího hasicího přístroje se vylučuje použití k hašení elektrického 

zařízení pod proudem, lehkých a hořlavých alkalických kovů, dále pak kyselin a rostlinné 
či živočišné tuky.  

 
PRÁŠKOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ 
Je vhodný na zdolání požáru u elektrického zařízení pod proudem, hořlavých plynů, 

benzinu, nafty a jakékoliv elektroniky. 
 
Není vhodný na hašení dřeva, textilií a uhlí. 
 
Stejně jako oba předchozí hasicí přístroje se nikdy nesmí použít k hašení lehkých a 

hořlavých alkalických kovů. 
 

S�ĚHOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ 
Zdolá požáry u elektrického zařízení pod proudem, hořlavých kapalin a plynů, jemné 

mechaniky.  
 
Nedoporučuje se jeho použití na pevné hořlavé látky, jako jsou například dřevo, textil 

anebo uhlí. 
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Vyloučeno je hašení lehkých a hořlavých alkalických kovů, látek sypkých či hořlavých 
prachů. 

 
S tímto přístrojem se musí zacházet velmi opatrně, neboť hrozí vznik omrzlin 
 
HALO�OVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ 
Až na pevné žhnoucí látky jej můžeme použít k hašení veškerých ostatních materiálů 
 
Nesmí se použít v prostorech, kde není umožněno větrání. [14] 
 
To, jaké mimořádné události se v kraji Vysočina vyskytují a jaké je jejich četnost, 

popisuje tabulka č. 3 
 

Tabulka 3 - Mimořádné události v kraji Vysočina a městě Jihlava v období 2003 - 
1. Q 2011 

 
 
 

8.4 Improvizované ukrytí – Kam a jak se ukrýt? 

Ihned po zaznění varovného signálu je tím nejdůležitějším úkryt. Existují tři základní 
rizika, a těmi je únik nebezpečných chemických látek, povodeň, požár.   

8.4.1 Únik nebezpečných chemických látek 

Jediným možným úkrytem při úniku nebezpečných chemických látek je zděná budova 
s uzavíratelnými okny a dveřmi. Pokud jste v automobilu, ihned zastavte auto na vhodném 
místě a rychle vyhledejte nejbližší budovu, ve které je ukrytí možné. V žádném případě 
v autě nezůstávejte, použijte jej jako možnost přepravy na vhodné místo ukrytí. Při úniku 
nebezpečných chemických látek je důležité ukrýt se v nadzemním podlaží. Některé 
chemické látky jsou totiž těžší než vzduch. Nejlépe je ukrytí na závětrné straně, zde 
nebudete přímo vystaveni proudění vzduchu s nebezpečnou látkou. 

 
 
 
 

MIMOŘÁD�É UDÁLOSTI V KRAJI VYSOČI�A A MĚSTĚ 
JIHLAVA 

ZA OBDOBÍ 2003 - 2011 

 Požár 
Živelní 

pohromy 
Únik 

�CHL 
Ostatní 

MU 

Jihlava 1613 75 678 10 

Kraj 
Vysočina 

6414 435 2325 37 
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8.4.2 Povodeň 

Při povodni je nejdůležitějším úkrytem vyvýšené místo v okolí, zejména pak v případě 
přívalové vlny mimo budovu. 

U přirozené povodně je vhodné vyhledat úkryt tam, kde bezpečně víte, že zde voda 
nemůže dosáhnout.  

Zvláštní povodeň vyžaduje ukrytí v na co nejvyšším místě v terénu a přesun musí být 
co nejrychlejší. Přílivová vlna dokáže zničit vše, co jí přijde do cesty, podobně jako vlna 
tsunami.  

8.4.3 Požár 

Nejdůležitější první reakcí je co nejrychlejší vzdálení se od místa požáru kamkoliv, kde 
budete chráněni od ohně samotného, ale také od zplodin hoření a žáru.  

 
V případě, že je člověk v domě, je nutné se dostat ven přes prostory, které nejsou 

ohněm zasaženy. Je – li uvězněn a nemá se jak dostat přes hořící prostory ven, doporučuje 
se zůstat v bezpečné místnosti. Následnou akcí je zamezení přístupu vzduchu k ohni a 
ustupování do vyšších podlaží.  

 
Pokud je člověk v přízemí, je vhodné pokusit se o únik oknem.  
 
V požáru v přírodě se ustupuje od ohně ve směru kolmém na směr větru. Jedině tak je 

zajištěna ochrana od plamenů a zplodin hoření.  
 
Pokud není občan ohrožen ohněm a je svědkem požáru, doporučené zásadami jsou tyto 

body: 
• prověřit, zda se v ohroženém prostoru nenacházejí osoby nebo zvířata, pokud ano, 

snažit se je zachránit 
• zastavit přívod plynu a vypnout elektrický proud  
• vzít nejnutnější osobní věci (doklady, peníze, léky a podobně) a požárem ohrožený 

prostor opustit 
• vynést věci, které mohou působením požáru zvýšit jeho aktivitu nebo vyvolat 

výbuch a zvýšit škodlivost vznikajících plynů 
• z blízkosti požáru zajistit odstranění překážek, které mohou omezit zásah 

hasičského sboru a dalších záchranných jednotek 
• do příjezdu hasičů je každý povinen podle rozsahu požáru jej omezit nebo 

likvidovat 
• při požáru vícepodlažního obytného domu je třeba, aby majitelé jednotlivých bytů 

byli k dispozici hasičským jednotkám k poskytnutí informací a k případné 
prohlídce bytu 

• pokud není možnost pomoci, poté je nutné nezdržovat se v těsné blízkosti požáru a 
nebránit hasičům v jejich činnosti [14] 

8.4.4 Odolný úkryt 

Především při úniku nebezpečných chemických látek je nutné vybraný úkryt vybavit 
tak, aby ohrožující látky nepronikly dovnitř. Pokud je to možné, tak se zdržujte v 
prostorách na odvrácené straně od zdroje úniku. Nemá-li místnost přívod vody, doneste si 
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ji v uzavřené nádobě v množství cca 3 - 5 litrů. V místnosti, kde se ukrýváte, zavřete okna, 
dveře a ventilační otvory a utěsněte je izolační páskou, hadry apod. Zachovejte klid a 
neopouštějte ochranné prostory do doby vydání pokynu k jejich opuštění. Pokud je to 
možné, poslouchejte rozhlas a televizi. V případě průniku škodliviny do místnosti, 
přitiskněte si navlhčené tampony nebo kapesník k ústům a nosu a přes tento jednoduchý 
filtr dýchejte. 

Konec „poplachu“ bude vyhlášený všemi dostupnými prostředky. Poté vyvětrejte tyto 
prostory. 
 

8.5 Prostředky individuální ochrany 

Prostředky individuální ochrany osob jsou prostředkem ochrany osob v zasaženém 
prostoru. Využívají se jednak pro jednorázové opuštění kontaminovaného prostoru nebo 
v případě krátkodobého pobytu v tomto prostoru v průběhu ukrytí. 

K ochraně dýchacích orgánů a povrchu těla se prostředky dělí na prostředky filtračního 
a izolačního typu. 

Podle ochraňované části lidského těla jsou prostředky ochrany dýchacích orgánů, 
obličeje a hlavy ochranné roušky, masky a kazajky, ochranné vaky, ochranné filtry 
(prostředky filtračního typu) a izolační dýchací přístroje (prostředky izolačního typu). 
Prostředky ochrany povrchu těla a končetin jsou zejména pláštěnky, rukavice a přezůvky a 
filtrační a izolační ochranné oděvy. 

V současné době se však nepočítá s výdejem těchto prostředků obyvatelstvu, ale je 
možnost si je pořídit ve specializovaných prodejnách.  
 

8.6 Prostředky improvizované ochrany 

K bezprostřední ochraně před toxickými účinky nebezpečných látek se lze chránit 
improvizovanými prostředky pro ochranu dýchacích cest a povrchu těla. Jedná se o 
všechny oděvní části a prostředky, které jsou v každé domácnosti dostupné.  

8.6.1 Ochrana dýchacích cest 

Dýchací cesty jsou hlavním vstupem nebezpečných látek do těla. K ochraně dýchacích 
cest se používá navlhčená rouška (složený kapesník, ručník, utěrka) přiložením na nos a 
ústa. Rouška se upevňuje v zátylku šálou či šátkem. K navlhčení se používá buď 
obyčejnou vodu, nebo kuchyňský ocet. V případě úniku čpavku je příprava roztoku 1 lžíce 
octu na 1 litr vody. V případě úniku nebezpečné látky kyselé povahy je nutné přidat 
zažívací sodu, v poměru 2 lžíce sody na 1 litr vody.  

 
Jak má správně vypadat ochrana dýchacích cest je uvedeno v příloze č. 4. 

8.6.2 Ochrana očí 

Oči se chrání brýlemi (lyžařskými, plaveckými či motoristickými). Větrací průduchy se 
přelepí větrací páskou. V případě, že nejsou tyto brýle k dispozici, se oči chrání přetažením 
průhledného igelitového sáčku přes hlavu a jeho stažením tkanicí či gumou v úrovni 
lícních kostí. 
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Jak má správně vypadat ochrana očí je ukázáno v příloze č. 5. 

8.6.3 Ochrana hlavy 

Ochrana hlavy představuje nasazení čepice, šátku, šály či kukly tak, aby vlasy byly 
úplně zakryty a zvolená pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a krk. 
 

Jak správně chránit hlavu je uvedeno v příloze č. 6. 

8.6.4 Ochrana povrchu těla 

Povrch těla se chrání kombinézou, kalhotami, pláštěm, pláštěnkou do deště, 
šusťákovou sportovní soupravou. Oděvy je nutné dostatečně utěsnit u krku, rukávů a 
nohavic. 

Jak má správně vypadat ochrana povrchu těla je uvedeno v příloze č. 7. 

8.6.5 Ochrana nohou 

K ochraně nohou slouží vysoké boty, nebo holínky 
  
Jak chránit nohy je znázorněno v příloze č. 8. 

8.6.6 Ochrana rukou 

Ruce se chrání gumovými nebo koženými rukavicemi. 
 

8.7 Základní zásady použití prostředků improvizované ochrany 

Při použití prostředků improvizované ochrany je velmi důležité, aby byl celý povrch 
těla pokrytý, brýle musí být co nejvíce utěsněny a rukávy a nohavice upevnit provázkem či 
gumičkou.  

Základní pravidlo říká, že čím více vrstev jednotlivého oblečení, tím lepší ochrana.  
 

8.8 Po návratu ze zamořeného prostředí 

Při návratu ze zamořeného prostoru do obývacích prostorů odložte před vchodem 
veškerý svrchní oděv do igelitového pytle a zavažte jej. Pokud je to možné, pečlivě se 
osprchujte, otřete do sucha a oblečte se do suchého oděvu.  
 

V případě, že se necítíte dobře a vyskytují se u vás symptomy zasažení organismu 
(bolesti hlavy, nevolnost, nadměrná únava, dušnost, malátnost, svědění kůže, křeče apod.), 
je nutné vyhledat lékařskou pomoc. Může se jednat o první projevy otravy organismu.  
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9 Luka nad Jihlavou – charakteristika  

Místem mého trvalého bydliště, ke kterému se vztahuje praktická část mé bakalářské 
práce, je městys Luka nad Jihlavou. V následujících řádcích je popsáno, jaké hrozby 
mohou v městysu nastat, jaké mimořádné události již proběhly a jaká je možnost zamezit 
nebo lépe řečeno zvládat možné mimořádné události, které mohou v městysu nastat.  

 
Městys Luka nad Jihlavou se nachází v Českomoravské vrchovině ve výšce 442 m n. 

m. Leží v okrese Jihlava, kraji Vysočina. K datu 1. ledna 2011 činí celkový počet obyvatel 
2 688. Místními částmi jsou obce Otín s 99 obyvateli, Předboř s 24 obyvateli a Svatoslav 
mající 40 obyvatelů. Samotné Luka nad Jihlavou mají poté 2 525 obyvatel. [30] 

 
V roce 2006 obec znovuzískala statut města. Obec je centrem mikroregionu Loucko. 

Do tohoto regionu spadají obce Bítovčice, Kozlov, Kamenice u Jihlavy, Velký Beranov, 
Vysoké Studnice, Radošov a samotné Luka nad Jihlavou. [31] 

 
Městysem protéká řeka Jihlava, do které se v dolní části náměstí vlévá Kozlovský 

potok.  
 
Většina území patří k mírně teplé klimatické oblasti, pouze na severovýchodě se 

vyskytuje chladná oblast. Průměrná roční teplota kolísá mezi 6,5 až 7,0°C, průměrná 
měsíční teplota nejteplejšího měsíce roku - července se pohybuje v mezích od 16,0 do 
17,0°C, nejstudenějšího - ledna pak od -3,5 do -2,5°C. Roční úhrn srážek se pohybuje v 
rozmezí 600 - 700 mm. [43] 
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10 Hrozby, které mohou nastat 

Největší hrozbou pro obec jsou jednoznačně povodně. Samozřejmě takové mimořádné 
události, jakými je únik nebezpečné chemické látky při přepravě, vichřice nebo tornáda, 
požár, ať už v obci či v přírodě, dlouhodobé narušení dodávek elektřiny a pitné vody, se 
nemohou vyloučit. Na povodně je dle mého názoru obec perfektně připravena, to však 
popíši v následujících řádcích. Na ostatní uvedené mimořádné události se pokusím obci 
připravit se pomoci této bakalářské práce i já.  
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11 Připravenost obce na mimořádné události  

V následujících řádcích popíši možné řešení výše uvedené události, vztažené „jen“ 
k činnostem starosty obce a krizového štábu obce. Postupy chování pro občany na 
jednotlivé typy mimořádných událostí, ať už ukrytí, improvizovaná ochrana apod., jsou 
uvedeny v kapitole „Doporučené modely chování při mimořádných událostech“. 

11.1 Povodně 

Hned na úvod mohu s potěšením konstatovat, že není již v mých silách, jakkoliv obci 
navrhnout zlepšení připravenosti na povodně. Obce je na tento typ mimořádné události 
velmi dobře připravena. Zbývá mi tedy jen vystihnout příčiny, proč může k povodni dojít.  

 
Jak již bylo uvedeno v charakteristice obce, hlavními toky v okolí obce jsou řeky 

Jihlava a Kozlovský potok, který svou sílu ukázal již nejednou. Správcem řeky Jihlavy je 
Povodí Moravy a Kozlovského potoka Zemědělská vodohospodářská správa.  

 
Co se připravenosti na povodně týče, jsou v obci čtyři základní problémy.  
 
Tím prvním je jednoznačně Kozlovský potok protékající obcí. V minulosti právě tento 

tok zapříčiňoval povodně, z nichž největší rozsah měly povodně v roce 1988. Po těchto 
povodních bylo vybudováno v letech 1989 – 1992. V roce 1989 byla zahájena výstavba 
unikátních samoregulačních soustav suchých poldrů zadržující vodu v údolí Kozlovského 
potoka. Poldry byly dobudovány v roce 1992 a nyní jsou spravovány Zemědělskou 
vodohospodářskou správou. Ta však koryto neudržuje, jednak z důvodu nedostatku financí 
a jednak díky doposud nevyjasněným majetkovým vztahům. Údržba koryty Zemědělskou 
vodohospodářskou správou se provádí jen v nezbytně nutných případech. Obec koryto 
udržuje a odpleveluje. Dále bylo instalováno monitorovací zařízení ke sledování hladiny 
toků a průtoku.  

 
V rámci protipovodňových opatření bylo rozhodnuto o zatravnění některých 

zemědělských ploch a zároveň o vysázení rakytníku řešetového, který zpevňuje svahy, a to 
ve třech oblastech. Po krátké době po vysázení rakytník „zdivočel“ a zmohutněl, díky 
čemuž se stal mimo jiné úkrytem a obživou i pro takové druhy ptactva, které se zde dříve 
neobjevovaly. 

 
Obrázky poldrů jsou uvedeny v přílohách č. 9, 10, 11. 
 
Problémem číslo dvě je zemědělská činnost. Vysazování kukuřice a brambor přispívá 

k možnosti splachů půdy. Zemědělské pozemky jsou totiž hlavně na svažitých terénech, a 
tomu výsadba uvedených plodin moc nepomáhá. Je však jasné, že brambory a kukuřice 
jsou pro zemědělce nutností, ať už slouží jako potrava pro dobytek. Starosta obce nyní 
usiluje o tzv. vsakovací rýhy, které ve spádovém místě naberou vodu a umožní lepší 
vsakování vody.  

 
Třetí problémem je nevhodná zástavba asi 10 domů v okolí řeky Jihlavy. Které jsou 

vybudovány v úrovni terénu. Městys Luka nad Jihlavou v nynější době plánuje výstavbu 
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vypouštěcího splavu. Týká se to i obcí po a proti proudu řeky, některé obce o toto opatření 
stojí, některé nikoliv. Proto je nyní výstavba splavu na bodě nula. Projekt by vyžadoval 
milionové náklady. 

 
Problém číslo čtyři přímo souvisí s tématem mé práce, a to připravenost obyvatelstva 

na mimořádné události. V rámci protipovodňového opatření má obec vytipované 
nemovitosti, které jsou v případném ohrožení povodní. Obyvatelé těchto nemovitostí jsou 
s možným ohrožením seznámeni. Jsou povinni zabezpečit svůj dům proti povodni. Rozumí 
se tím mít prostředky na ochranu proti vodě a jejímu následnému odčerpávání (kalové 
čerpadlo, hadice apod.) Dále obec těmto občanům doporučila mít připravený plán, co, jak a 
kam odnesou – odvezou. Lidé však neberou tato upozornění na vědomí. Zabezpečeny tedy 
tyto nemovitosti nejsou a obce již na tyto obyvatele nemá žádné možnosti, jak je k tomu 
donutit. Obec však svou povinnost ohledně informovanosti obyvatelstva provedla. Pokud 
by však povodeň nastala, jistě by měli obyvatelé ohrožených nemovitostí problémy s 
následnou náhradou škody od pojišťoven. Svou povinnost totiž nesplnili, ačkoliv byli obcí 
varováni.  

 
Je vypracován plán protipovodňových opatření, který je již projednáván s majiteli 

příslušných pozemků. Žádost na uskutečnění byla schválena. V současné době ji hodnotí 
odborná komise. 

 

11.1.1 Povodně 1988 

20. duben 1988 se stal pro mnoho občanů obce nezapomenutelným dnem. Prvotní 
krupobití a následné přívalové srážky byly příčinou rozvodnění nejbližších toků v okolí 
obce, zejména Kozlovského potoka a řeky Jihlavy. Náhlý přívalový déšť zapříčinil 
zablokování průtoku vody pod mostem, a to telegrafními sloupy, dřevem, pískem a 
škvárou. Po uvolnění ucpaného mostu vznikla vlna dosahující výšky až dvou metrů a 
vyžádala si i dva lidské životy. Během 45 minut spadlo na 20 km2 více než 1 600 000 m3 
vody, což je více než 100 mm vodního sloupce.  

 
Voda zaplavila 92 domků, 15 bytů, veřejné budovy (kino, požární zbrojnice, obchody) 

a bylo zničeno i místní koupaliště včetně čistící stanice. Byly naprosto zničeny dva tamější 
mosty a všechny ostatní byly poškozeny. Rada MNV se po posouzení celkové situace 
v postižené oblasti dospěla k názoru, že z důvodu snížení rizika nových záplav by bylo 
vhodné vykoupit a asanovat 9 domků, a to v té nejpostiženější oblasti v okolí toků.  

 
Ačkoliv pro obyvatelstvo Luk nebyly v oné době povodně nic neobvyklého, dokud 

nedošlo k této povodni, nikdo nebyl ochoten se jakkoliv angažovat v protipovodňových 
opatřeních, jako ochranných retenčních nádrží. V průběhu příprav na tato opatření bylo 
nalezeno řešení dosavadních problémů při financování ochrany hrází, poldry, protierozních 
opatření, zatravnění, odbahnění rybníků a úprav dalších toků.   

 
Celková výše škod na majetku občanů vystoupala ke 27 000 000 Kčs. 
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Problémem tehdy byla skládka písku, dřeva a škváry, které znemožňují průtočnost 
vody. Také vějířovité povodí Kozlovského potoka, výrazně svažitá údolí i způsoby tehdejší 
zemědělské výroby však udělaly své. Důvodem záplav nebyla pouze velká svažitost terénu 
a zornění pozemků, ale za příčinu je považováno odvodnění dálnice, z jejíž části přitéká 
voda do povodí Kozlovského potoka. 

 

11.2 Únik nebezpečné chemické látky při přepravě  
 

Ačkoliv silnice procházející obcí není hlavním tahem na jakékoliv větší město, není 
možné vyloučit možnost vzniku této mimořádné události. 

 
Městysem prochází silnice II. třídy II/404 spojující Luka nad Jihlavou s 

městem Brtnicí z jedné strany a se silnicí II/602 z druhé strany. Ostatní silnice jsou III. 
třídy.  

11.2.1 Řešení situace  

Starosta obce při převzetí zprávy o úniku nebezpečné chemické látky ji následně ověří 
zpětným dotazem u hasičského záchranného sboru, a to u krajského a operačního střediska 
(KOPIS) kraje Vysočina.  

 
Následně je nutné provést varování a informování obyvatelstva a vyrozumění 

příslušným subjektům.  
 
Obyvatelstvo se o vzniku mimořádné události dozví spuštěním sirény signálem 

VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA a následnou verbální informací pomocí obecního rozhlasu. 
Pokud zazní varovný signál, aniž by o něm byl starosta obce či pověřená osoba 
informována, ověří tuto skutečnost opět u KOPIS HZS.  

 
Příslušné subjekty budou vyrozuměni dle stanovených přehledů důležitých kontaktů, 

které obec má vypracované, dle vzoru uvedený v příloze č. 12. 
 
Starosta svolá krizový štáb obce. Krizový štáb bude seznámen se situací a jednotlivý 

členové štábu si rozdělí své úkoly dle svých možností a schopností.  
 
Nejdůležitější činnosti krizového štábu v této fázi bude provést opatření, která zamezí 

možnosti vniku nebezpečné látky do místa působiště krizového štábu. Pokud není možné 
zajistit působiště proti vniku látky, zvolí se improvizované ukrytí pro činnost štábu.  Ta by 
měla být předem vytipována. Budova, která bude sloužit jako úkryt, musí být pevná 
(zděná, panelová) s uzavíratelnými okny a dveřmi. Jako úkryt rozhodně nemůže sloužit 
automobil nebo jiný dopravní prostředek. Můžete jej však použít k rychlému přesunu 
k úkrytu. Zvláště u této mimořádné události je vhodná budova vícepodlažní, protože 
některé chemické látky jsou těžší než vzduch. Zavřená okna a dveře, vypnuté větrací 
přístroje, utěsněné všechny otvory, zejména vývody větrání a klimatizace, jsou 
samozřejmostí.  
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Starosta spolu s pověřenými osobami jsou povinni zamezit svévolnému pohybu osob 
v nechráněném prostoru. Starosta spolu se složkami IZS, jakými je zdravotnická záchranná 
služba kraje Vysočina a Policií téhož kraje, budou zabezpečovat úkony, jakými jsou 
poskytování zdravotnické pomoci či zajištění vzniku nekázně a paniky.  

 
Pokud velitel zásahu rozhodne k opatření k ochraně obyvatel, jakými je improvizovaná 

ochrana, evakuace či nouzové ubytování, pověřené osoby zajistí provedení těchto činností, 
zabezpečovat je budou členové krizového štábu obce. Pokud k této situaci dojde, bude 
obyvatelstvo, kterého se bude evakuace týkat, informování místním rozhlasem. Starosta 
spolu s pověřenými členy štábu povedou evidenci o osobách, které byly evakuovány – jak 
a kam budou evakuováni. Organizace kontroly vyevakuovaného prostoru, skládající se z 
úkonů jako uzavření budov a bytů, plnost provedení evakuace (zejména u imobilních 
občanů a dětí bez dozoru), označení míst, kde jsou ponechána hospodářská zvířata apod., 
bude provádět starosta společně s Policií ČR. V obci, kde se budou evakuovaní obyvatelé 
přijímat, zabezpečuje jejich evidenci, ubytování, stravování apod. nejen starosta, ale i 
orgány samosprávy příjmové obce, personál ubytovacího zařízení, popřípadě opět Policie 
ČR.  

 

11.3 Vichřice / Tornáda 

Český hydrometeorologický úřad vydá výstrahu o hrozícím nebezpečí. KOPIS HZS 
kraje Vysočina pak tuto zprávu předá starostovi buď pomocí sms zprávy nebo emailem.  

 
Následně je nutné provést varování a informování obyvatelstva a vyrozumění 

příslušným subjektům.  
 
Obyvatelstvo se o vzniku mimořádné události dozví spuštěním sirény signálem 

VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA a následnou verbální informací pomocí obecního rozhlasu. 
Pokud zazní varovný signál, aniž by o něm byl starosta obce či pověřená osoba 
informována, ověří tuto skutečnost opět u KOPIS HZS.  

 
Příslušné subjekty budou vyrozuměni dle stanovených přehledů důležitých kontaktů, 

které jsou spolu se základními a náhradními prvky varování uvedeny v příloze č. 12. 
 
Starosta následně svolá krizový štáb obce a spolu s pověřenými členy zabezpečuje 

pracoviště krizového štábu a jednotliví členové jsou seznámeni se situací a jsou jim 
rozděleny úkoly.  

 
Zabezpečení poskytnutí zdravotnické pomoci a spolupráci s velitelem zásahu zajišťuje 

starosta obce.  
  
Při této mimořádné události je bohužel velmi častým případem výpadek elektřiny či 

rozsáhlé poškození majetku. V těchto případech se zkontaktuje energetické pracoviště a 
zkompletují se důkazní materiály o rozsahu poškození. To zpravidla zabezpečuje jeden 
z pověřených členů krizového štábu obce. 
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11.4 Dlouhodobé narušení dodávek elektřiny / tepla / plynu 

Starosta po obdržení zprávy o vzniku mimořádné události provede informování 
obyvatelstva prostřednictvím rozhlasu, nespouští se siréna s varovným signálem.  

 
Nutná je činnost k okamžitému informování pracovníků, dodávající elektřinu / teplo / 

plyn. Kontakty jsou opět uvedeny v příloze č. 12. Starosta či pověřený člen krizového 
štábu zjistí předpokládanou délku výpadku elektřiny / tepla / plynu, pokud je delší jak 24 
hodin, starosta obce požádá o součinnost i obec s rozšířenou působností, v našem případě 
město Jihlava.  Pokud doba výdavku elektřiny / tepla / plynu přesahuje 72 hodin, přistupuje 
se k evakuaci a zabezpečení nouzového přežití. Starosta či pověřený člen štábu vede 
evidenci o obyvatelích, kteří jsou evakuováni, zabezpečují pomoc imobilním občanům, 
organizují kontrolu evakuovaného prostoru a v příjmové obci zabezpečují součinnost 
s obecním úřadem. Policie při evakuaci zajišťuje veřejný pořádek a podílí se na 
organizování vyevakuovaného prostoru.  

 

11.5 �arušení dodávek pitné vody 

Starosta po obdržení zprávy o vzniku mimořádné události provede informování 
obyvatelstva prostřednictvím rozhlasu – verbální informací, nespouští se siréna 
s varovným signálem.  

 
Starosta obce je povinen dle vývoje situace zabezpečit nouzové zásobování pitnou 

vodou. Pokud by došlo k dlouhodobému přerušení dodávky pitné vody, omezí se používání 
vody užitkové – např. na zahrádkách. 

 

11.6 Železniční nehoda 

Železnice byla v obci dobudována roku 1870, jedná se o trať 240 spojující Brno 
s Jihlavou.  

 
Starosta stejně jako v předchozích případech převezme zprávu o vzniku mimořádné 

události a zpravidla si ověřuje její pravdivost – u KOPIS HZS kraje Vysočina.  
 
Prostřednictvím rozhlasu – verbální informace -  je obyvatelstvo informováno o vzniku 

události. Pokud dojde v důsledku železniční nehody k úniku nebezpečné chemické látky, je 
spuštěn pomocí sirén varovný signál, připomínám, že jím je VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA, 
jediný varovný signál pro obyvatelstvo.  

 
Dle vývoje a závažnosti situace se svolá krizový štáb obce, který se podílí na zvládání 

mimořádné události. Pro postižené nehodou se zabezpečí náhradní ubytování a stravování. 
Pro potřebné se zabezpečí psychosociální a zdravotnická pomoc. Tyto akce má kompetenci 
starosta obce. Ať už starosta či pověřená osoba zajistí kontakt s příbuznými osobami.  
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12 Dotazník 

Můj dotazník ohledně připravenosti obyvatelstva na mimořádné události a krizové 
situace se skládá z 9 základních otázek, z nichž poslední má dvě části. Záměrně jsem 
v jednotlivých otázkách nedala možnost výběru z odpovědí typu „a,b,c“. Cíl byl takový, 
aby se občané v jednotlivých otázkách rozepsali, tím se mnohem lépe dalo poznat, co mají 
ohledně připravenosti v podvědomí.  

Rozeberu ve zkratce jednotlivé otázky, spolu s grafy, které jasně ukazují znalosti 
obyvatelstva. 
 

Začátek dotazníku je složen z typických otázek, jakými je pohlaví a ukončené vzdělání.  
 
1. Pohlaví 

 
Celkový počet dotazujících tvořil 34 žen a 9 mužů. Správné odpovědi se podle 

pohlaví nelišily. Není tedy možné říci, že muži mají připravenost na mimořádné 
události více zvládnutou. Tuto skutečnost ale není možné objektivně posoudit, 
protože počet dotazovaných mužů a žen nebyl stejný.  
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2. Ukončené vzdělání 
 
Možnost výběru z ukončených vzdělání bylo základní, středoškolské a 

vysokoškolské. Jedna z dotazovaných měla ukončené základní vzdělání, 24 mělo 
středoškolské vzdělání a 18 bylo vysokoškoláků. Zde avšak rozdíly byly. 
Středoškoláci byli o něco lépe informováni a odpovědi na jednotlivé otázky zvládli 
s větším úspěchem.  
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3. Byl/ a jste během svého studia na základní, střední, vyšší odborné či vysoké škole 
seznámen/a s tématem, jak se chovat při mimořádných událostí? Pokud ano, 
prosím, napište název předmětu, kde jste byl/a s problematikou seznámena. 

 
Většina z dotazovaných uvedla, že byli v průběhu studia seznámeni s touto 

problematikou. 19 lidí uvedlo, že bylo seznámeno s připraveností na mimořádné 
události v předmětu Branná výchova nebo Civilní ochrana. 1 uvedl, že to bylo 
v předmětu Tělesná výchova, což byla i pro mě překvapující odpověď. 7 lidí se pak o 
mimořádných událostech dozvěděli z Občanské nauky nebo ze Základů společenských 
věd. 4 z dotazovaných uvedlo, že v předmětu První pomoci se naučili, jak mají být 
připraveni. 1 pak uvedl, že se o připravenosti na mimořádné události dozvěděl 
v průběhu studia, ale mimo učební obor. Procentuelní vyčíslení ukazuje graf.  
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Druhá číst dotazníku se týkala údajů týkající se ochrany za mimořádných událostí.  
 
1.  UVEĎTE PROSÍM, CO LZE OZ�AČIT JAKO MIMOŘÁD�Á UDÁLOST 

 
Přesnou definici, nebo alespoň blížíce se správné odpovědi, uvedlo 8 

z dotazovaných. Většina však uváděla typy mimořádných událostí, ne o co se 
jedná. To je ale zapříčiněno i tím, že otázka nebyla úplně jasně položena – tento 
počet činil 33 lidí. Pro 2 z dotazovaných je mimořádná události jen povodeň. Pro 
stejný počet je mimořádná událost to, co ohrožuje život. Pro 1 osobu je mimořádná 
událost jen atomový útok a rovněž pro 1 je to setkání s pedofilem.  
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2. �APIŠTE, JAKÉ MOŽ�É MIMOŘÁD�É UDÁLOSTI HROZÍ VE VAŠÍ OBCI  
 
Zde už se objevily různorodé odpovědi. Pro 11 dotazovaných hrozí v obci únik 

nebezpečných chemických látek, pro 10 požár, pro 13 povodeň, 5 hrozí dle jejich 
názoru epidemie, 1 je přesvědčen o možnosti radiace, 5 z dotazovaných uvedlo 
vichřici, 2 poté pád letadla, stejný počet patřil i dopravní nehodě, po 1 měly 
události krupobití, výbuch bomby, výrazné horko/zima, kalamitní stav a smogová 
situace. 5 z občanů je přesvědčeno, že jim v obci nic nehrozí.  
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3. KDE DOZVÍDÁTE / MĚLI BYSTE SE DOZVĚDĚT O MOŽ�OSTI VZ�IKU 
ČI SAMOT�ÉM VZ�IKU MIMOŘÁD�É UDÁLOSTI VE VAŠÍ OBCI? 

 
Tato otázka byla ve většině případů odpovězena uspokojivě. 16 občanů bude 

pátrat o možnosti vzniku mimořádné události ve sdělovacích prostředcích, 8 bude 
čekat, až zazní sirény, 22 bude pečlivě poslouchat obecní rozhlas, 3 z počtu 22 ale 
uvedlo, že by sice poslouchali rozhlas, ale oni jej neslyší něco je nefunkční. 4 
budou spoléhat na internet, 14 se bude zajímat o možnosti vzniku události na 
vývěsce u obecního či krajského úřadu. Podotýkám, že tuto odpověď jsem „chtěla“ 
slyšet nejčastěji. 1 z dotazovaných bude spoléhat na složky IZS, které jim sdělí 
informace až domů. Stejný počet je přesvědčen, že povinnost občany informovat o 
vzniku mimořádné události má Policie ČR a jeden by se obrátil na Krajskou 
hygienickou stanici.  
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4. JAKÉ EXISTUJÍ DRUHY SIG�ÁLŮ SIRÉ� 

 
Tato otázka byla zlomová. Obrovský počet, kterým je počet 32 dotazovaných, 

odpověděli, že nezná ani jeden. Je to tedy více nežli polovina z celkového počtu. 2 
lidé znali je Všeobecnou výstrahu (VV), 1 znal pouze Požární poplach (PP), 3 znají 
jen Zkoušku sirén (ZS). To, že existují nějaké 3 druhy signálů, ví 1 člověk, ale jak 
se jmenují, neví. Stejně tak 1 člověk ví, že existují 2 signály, ale jejich pojmenování 
mu známa nejsou. 2 lidé vědí, že existuje jeden signálu sirén, ale rovněž mu jméno 
zřejmě vypadlo. Pouze 2 lidí z celkového počtu dokázalo na tuto otázku opovědět 
správně – uvedlo tedy všechny tři signály sirén. Tento počet je dle mého názoru 
alarmující!  
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5.  CO UDĚLÁTE, KDYŽ USLYŠÍTE VAROV�Ý SIG�ÁL SIRÉ�? 
 
Tato otázka opět ukázala, že je stav připravenosti obyvatelstva na mimořádné 

události a krizové situace na silně podprůměrné úrovni. 16 z dotazovaných by 
zjišťovalo, o co jde. Znamená to, že i při úniku nebezpečné látky by chodili po obci 
a snažili se zjistit, o jakou situaci se jedná. Následky toho jsou většině jasné. 7 
občanů by spustili sdělovací prostředky a snažili se informace získat touto cestou. 1 
občan zachová v místě, kde se nachází klid a bude čekat, co se bude dít. 3 z občanů 
odpověděli, že budou hledat únikovou cestu. Na mysli tím zřejmě měli, že se 
nacházejí v budově. 2 z celkového počtu odpověděli, že pokud není první středa 
v měsíci a nejedná se tedy o zkoušku sirén, nemají tušení, co budou děla. 3 občané 
by zpanikařili. 2 se co nejrychleji budou snažit dostat domů a budou se připravovat 
na evakuaci. 4 občané naprosto nevědí, co by dělali. Stejný počet, a to 4 občané, 
odpověděli uspokojivě – ukryji se doma, budu poslouchat sdělovací prostředky, 
zabezpečím okna a dveře.  
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6. JAKÝM ZPŮSOBEM SE DOZVÍTE, ŽE JE �AŘÍZE�A EVAKUACE A ŽE 
BYSTE MĚLI OPUSTIT DŮM/BYT? 

 
Více než polovina dotazovaných by se správně soustředila na obecní rozhlas. 16 

lidí by sledovalo či poslouchalo sdělovací prostředky, 14 občanů by čekalo 
informace od Hasičského záchranného sboru nebo Policie ČR. 5 lidí by se 
orientovalo dle sirén, jenže otázka č. 4 jasně ukazuje, že občané nemají naprosto 
povědomí o tom, jaké jsou druhy signálů sirén. Natož se ze sirén nic nedozvíme, 
signál Všeobecná výstraha je obecným varovným signálem, který nám neřekne, co 
se stalo. To se dozvíme až následnou verbální informací z obecního rozhlasu. 1 
člověk se bude spoléhat na internet, 1 se půjde zeptat sousedů a 2 naprosto nevědí.  
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7. VÍTE, KDE MÁ VAŠE OBEC URČE�É MÍSTO SHROMAŽĎOVÁ�Í 
(SHROMAŽDIŠTĚ) PRO PŘÍPAD MIMOŘÁD�É UDÁLOSTI S �UT�OSTÍ 
EVAKUACE?  

 
Tato otázka je opět jasným důkazem nehostečné připravenosti obyvatelstva. 36 

občanů uvedlo, že neví. 7 z celkového počtu uvedlo, že ví, respektive myslí si, kde 
by to mohlo být. Zde uváděly jako shromaždiště nemocnici, popř. zdravotní 
středisko, základní školu, obecní úřad apod.  
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8. �APIŠTE VĚCI, KTERÉ BY �EMĚLY CHYBĚT V EVAKUAČ�ÍM 
ZAVAZADLE 

 
Vytvořila jsem 10 skupin věcí, které by si dotazovaní přibalili do evakuačního 

zavazadla nejčastěji. Jednotlivé skupiny byly vytvořeny podle shodnosti počtu 
odpovědí.  Léky a doklady se v odpovědích objevovali nejčastěji, dohromady 57 - 
krát.  Jídlo a pitná voda byly druhé nejčastěji zmiňované věci, které by si občané do 
evakuačního zavazadla přibalili – celkem se tato čísla se pohybují v počtu 52. 
Následně se v odpovědích objevovaly položky jako hygienické prostředky a 
oblečení – celkem 37 – krát. Peníze a mobilní telefon by si vzalo 20 dotazovaných. 
13 občanů by nezapomnělo na svíčku, zapalovač nebo baterku a 8 občanů by si 
vzali nůž a provázek. Na cigarety a alkohol by nezapomněli 2 dotazovaní.   8 lidí 
by se mělo čím přikrýt – hlasovali pro deku a přikrývku. 4 z celkového počtu neví 
ani jednu věc, kterou by si vzali.  
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9. ZAŠKRT�ĚTE SPRÁV�Ý MODEL CHOVÁ�Í: 
 
V PŘÍPADĚ POVODAĚ 
Ukryji se ve sklepě a zavřu okna a dveře 
Ukryji se v nejvyšším patře a sleduji rozhlas a televizi 
Jestliže zazní kolísavý tón sirény, opustím co nejrychleji byt 
 
V PŘÍPADĚ ÚAIKU AEBEZPEČAÝCH LÁTEK  
Běžím na autobus a snažím se dopravit místa pryč 

Zavřu okna a dveře, vypnu větrací přístroje, utěsním okna (např. Lepicí páskou)  
V místě, kde se nacházím, otevřu okna, abych slyšel, co se děje 

 

Tyto otázky opět nebyly zodpovězeny tak, jak by bylo potřeba.  Záměrně jsem dala 
u této otázky možnost výběru. Zejména první část otázky vztahující se k povodni mě 
udivila, ačkoliv povodně jsou v obci největší hrozbou, výsledek byl takový, že 
polovina ví, jak se chovat a druhá nikoliv. Jeden z dotázaných by se dokonce ukryl 
před povodní do sklepa.  

 
Co se druhé části otázky týče. Zabývala se správným chováním v případě úniku 

nebezpečné chemické látky. Zde drtivá polovina odpověděla správně. 4 z celkového 
počtu by utíkali na autobus.  
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13 �ávrhy na zlepšení současného stavu 

Výše uvedený dotazník jasně ukazuje, jaká je současná situace ohledně připravenosti 
obyvatelstva na mimořádné události a krizové situace.  
 

V obci je nejvyšší riziko vzniku povodní. Ačkoliv je obec jako taková perfektně 
připravená na povodně, občané ji v případě vzniku mohou značně ztížit zvládání dané 
situace. Už jen proto, že zhruba polovina neví, jak se zachovat. Při představě, že polovina 
obyvatel obce by po zaznění sirény opustila byt či dům…. Obec by samozřejmě tyto 
občany pohřešovala. Silně pochybuji o tom, že by na svůj dům uvedly štítek, kdo a kam se 
přemístil, když ani neví, jak se správně zachovat. 

 
To, že není celkově naprosto žádná povědomost o signálech sirén, je podle mého 

souzení naprostou školáckou chybou, která by se měla v co nejbližší době odstranit. Z toho 
poté také vyplývá fakt o chaosu, který by 100% nastal v případě vzniku mimořádné 
události.  

 
V České republice vyšla řada příruček, zabývají se chováním při mimořádných 

událostech. Vydávají se zejména jednotlivá města, např. město Písek vydalo několik 
takových pomůcek. Velký přínos ohledně poskytnutí informací občanům, jak se mají 
chovat při mimořádných událostech, přinesl Hasičský záchranný sbor Jihomoravského 
kraje se svou příručkou „Vaše cesty k bezpečí, aneb chytré blondýnky radí…“ Velmi 
chvályhodný je i projekt „Hasík“. Již dětem na základních školách je „poskytována“ 
výchova v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva.   

 
Do rukou se mi dostaly i zahraniční příručky. Zejména pak příručka „Are you ready?“ 

a také „Citizen guide to emergency preparedness.“ Druhá jmenovaná vznikla na základě 
teroristického útoku z 11. září 2001. Obě jsou poměrně obsáhlé, obyvatelstvo vyzývá 
k vytvoření si nouzového plánu rodiny, obsahují základní informace o událostech, které 
hrozí.  

 
Existují i letáky, které nesou základní informaci o tom, jaké činnosti se mají provádět a 

v jakém pořadí. S přesvědčením říkám, že obyvatelstvo je vůči těmto metodám, jakými 
jsou poskytování základních informací na letácích, naprosto odmítavé. Již byla snaha 
proniknout do podvědomí občanů touto cestou, výsledkem byl vyhozený leták v 
odpadkovém koši. Dokud se totiž něco závažného nestane a daný občan není sám událostí 
postižen, nezajímá ho jakákoliv prevence či připravenost. O krátké šoty v televizích již 
byla také vynaložena snaha, ale marná. Televizní stanice odmítají cokoliv podobného 
vysílat.  

 
Nedělám si iluze, že po této práci se začnou občané pilně zajímat o mimořádné události 

a připravenosti na ně. Jsem ale přesvědčena, že pokud alespoň někde, v běžném životě 
přijdou do styku se základními informacemi, jak se chovat při vzniku ohrožení, uchová se 
to v jejich podvědomí.  

 
Co se obce Luka Nad Jihlavou týče, možností je do pravidelně vycházejícího 

Zpravodaje uvést vždy alespoň krátké informace, které se budou týkat jednoho tématu. Ať 
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už signálů sirén, kam volat či jak se chovat. Možnost je i na obecní vývěsku vložit podobné 
informace. 

 
Ve škole by bylo vhodné zavést krátké semináře, které by se připraveností zabývaly. 

Vhodné by byly vyčleněné dny, kdy by se děti setkávali s hasiči, policisty, zdravotníky a 
formou zábavné výuky jim byly ukázány všeobecné zásady připravenosti. Pokud už děti 
budou mít vštěpovány základy chování, věřím, že se jim to nikdy v životě tak říkajíc 
neztratí. Už to budou mít jednoduše v sobě zakódováno.  

 
 Po vyplnění dotazníku se mi vrátily poznámky, že před deseti lety by znali odpovědi 

na většinu otázek díky předmětu Branná výchova. Které byla dříve povinným předmětem 
na základních, popř. středních školách. Věřím, že povědomost o rizicích, které hrozí, byla 
na mnohem vyšší úrovni. 

 
Co se dospělých občanů týká, je na každém z nás, jakou zodpovědnost budeme klást 

dané tématice. Je zbytečné se vše dozvídat až při vzniku mimořádné události, kdy už je 
pozdě. 
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14 Závěr 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 a Koncepce 
ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 uvádí v oblasti připravenosti 
nové úkoly. Tento dokument také stanovil přijmout do konce roku 2010 „Program 
výchovy a vzdělávání obyvatelstva k jeho bezpečnosti a ochraně při mimořádných 
událostech a krizových situacích“, který se zatím nedaří plnit, vzhledem k tomu, že je 
jedná o poměrně složitou oblast. Avšak v rámci plnění tohoto úkolu byla provedena 
analýza stávajícího stavu ve výše zmíněné oblasti, která dokázala odhalit určité překážky, 
které nyní brání vytvoření fungujícího systému vzdělávání obyvatelstva. K tomu, aby bylo 
možné vytvořit funkční systém v oblasti výchovy a vzdělávání obyvatelstva, je nebytné 
vytvořit širokou škálu odborníků, která by měla být podpořena výzkumem v této oblasti.  
 

Na připravenost obyvatelstva na mimořádné události a krizové situace je nutno pohlížet 
ze dvou pohledů – z pohledu občana a příslušných složek integrovaného záchranného 
systému, zejména pak hasičského záchranného sboru. Občané se jen ve velmi málo 
případech danou tématikou dobrovolně zabývají. Naopak hasičský sbor se v současné době 
snaží dostat problematiku ohledně připravenosti na mimořádné události či krizové situace 
do jejich podvědomí. Jelikož neexistuje žádný právní předpis, který by občanům tuto 
povinnost ukládal, zpětná vazba je v mnoha případech nulová. 

 
Řada lidí je přesvědčena o tom, že jim samotných žádná významná situace nehrozí, 

tudíž nevidí důvod, proč se na takové události připravovat. To je jeden z hlavních důvodů, 
proč zvládání daných situací není na takové úrovni, jaká je potřebná.  

 
Je velmi důležité, aby bylo obyvatelstvu neustále zajištěno podávání informací o tom, 

jak se za daných mimořádných událostí chovat a jak se před nimi chránit. Jedině tak bude 
umožněno to, aby se tyto základní prvky chování dostaly do jejich podvědomí. Velmi 
potřebné je také forma, jakou budou tyto informace předávány. Pokud se budou tyto 
všeobecné zásady občanům vštěpovat pod nátlakem, výsledek určitě nebude takový, jaký 
je námi žádoucí.  
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Obrázek 1 - signál Všeobecná výstraha 

Obrázek 2 - signál Požární poplach 

Obrázek 3 - signál Zkouška sirén 
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Obrázek 4 – improvizovaná ochrana 

dýchacích cest 

Obrázek 5 - improvizovaná ochrana 

očí 
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Obrázek 6 - improvizovaná 

ochrana hlavy 

Obrázek 7 - improvizovaná ochrana 

povrchu těla 
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Obrázek 8 - improvizovaná 

ochrana nohou 

Obrázek 9 - poldr nad vesnicí - nádrž 



Příloha č. 10 
 
 
 

 

Příloha č. 11 
 

 

Obrázek 10 - soustava poldrů - pohled na odtok 

Obrázek 11 - soustava poldrů - vyústění odtoku a následující nádrž 
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2apř.: všechny práv. osoby, místní školy, domov pro seniory, kulturní dům, sport. zařízení … 

 

 

Důležité kontakty – Krizový štáb obce  

Další vybraní pracovníci k řešení mimořádné události (přizvaní do KŠ) 
jméno, příjmení, titul funkce mobil tel. domů tel. do práce email 

      
      
      

Složky integrovaného záchranného systému 
složka IZS tel. spojení poznámka 

Hasičský záchranný sbor JMK 150, 112, 950 640 400* KOPIS, *operační důstojník 
Zdravotnická záchranná služba  155  
Policie ČR 158  
PANEL NNO JMK  
(humanitární a psychosociální 
pomoc, dodávka stravy a nápojů při 
mimořádných událostech) 

vyžádat prostřednictvím  
velitele zásahu nebo KOPIS 

950 640 400 
 

Armáda ČR 
vyžádat prostřednictvím  

velitele zásahu nebo KOPIS 
950 640 400 

Pozor - zpohotovení a dojezd – v řádu desítek hodin! 

   

Havarijní a pohotovostní služby 
subjekt telefon mobil poznámka 

   Elektřina - dispečink 
   Voda - dispečink 
   Plyn - dispečink 
    
    

Ohrožující subjekty (čerpací stanice PHM, objekty nakládající s nebezpečnou látkou) 
ohrožující subjekt druh ohrožení adresa kontaktní osoba mobil pevná linka 

      
      

Subjekty, které je nutné vyrozumět při mimořádné události 
subjekt kontaktní osoba funkce mobil pevná linka Čím je ohrožen 

      
      

Subjekty, které mohou poskytnout síly a prostředky pro řešení mimořádné události – viz část 
B4 Síly a prostředky dislokované na území obce 


