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Abstrakt 

 

Název:   Zásady chování obyvatelstva při mimořádných událostech 

 

Cíl práce: Cílem této práce je vytvoření uceleného souboru zásad, kterými by 

se měli obyvatelé České republiky řídit u vybraných mimořádných 

událostí, kterými jsou přírodní a zvláštní povodně, chemické a 

jaderné havárie.  

Metody: Metody, které byly využity při psaní této bakalářské práce jsou: 

vyhledávání dostupných studijních pramenů, rešerše získaných 

studijních pramenů a následná kompilace. 

 

Výsledky: Přehled vybraných mimořádných informací, kterými jsou 

přirozené a zvláštní povodně, chemické a jaderné havárie. Popis 

zásad chování obyvatelstva, které jsou pro každou zmiňovanou 

situaci typické. 

 

Klíčová slova: Zásady, chování, obyvatelstvo, událost, IZS 

  



 

 

Abstract 

 

Title:  The principles of the behaviours of the population in emergencies 

 

Objectives: The aim of the thesis is to crate a coherent set of principles that should be 

followed by Czech citizens in selected extraordinary emergencies, such as 

natural and anomalous floods, chemical and nuclear accidents. 

 

Methods: The methods applied in writing this bachelor thesis are: searching and 

retrieval of available study sources, and subsequent compilation of said 

sources. 

 

Results: An overview of selected extraordinary events, such as natural and 

anomalous floods, chemical and nuclear accidents. The description of the 

principles of behaviour of the population, which are typical for each 

mentioned situation. 

 

Keywords: Principles, behavior, population, event, IZS 
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Seznam použitých zkratek 

 

HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky 

IÚ  Improvizovaný úkryt  

IZS  Integrovaný záchranný systém 

JPO  Jednotky požární ochrany 

JSVV  Jednotný systém varování a vyrozumění 

MU  Mimořádná událost 

Policie ČR Policie České republiky 

PZZS  Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby 

RaL  Radioaktivní látka  

SPA  Stupně povodňové aktivity  

ZZS  Zdravotnická záchranná služba  
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1  Úvod 

Mimořádné události provází existenci člověka již od samého počátku. V dřívějších 

dobách se jednalo o nebezpečí spíše neantropogenního charakteru, kterým byly například 

povodně, požáry, extrémní výkyvy teplot či jiná člověku nebezpečná situace způsobená 

planetou Zemí. Avšak s postupným rozmachem lidského pokolení, nenasytnosti a snahy 

podmanit si přírodu začali lidé čelit novým druhům mimořádných událostí, které vznikly 

jejich vinnou. Téměř každý den je v médiích možné slyšet o případech, které způsobily 

zdravotní či materiální újmu nebo v případech nejhorších i smrt. Aby bylo možné 

takovýmto situacím lépe čelit, přijmuly vyspělé státy potřebné legislativní a organizační 

opatření. Avšak ve svém životě je každý zodpovědný jen a jen za sebe, a proto by mělo 

být v zájmu každého občana, aby věděl, jak se v daných mimořádných situacích chovat. 

 

Výběr toho tématu plynul především z jeho aktuálnosti a praktického využití, neboť 

se každý občan České republiky může z ničeho nic ocitnout uprostřed mimořádné 

události. V takovýchto případech hraje stěžejní roli prvopočáteční aktivita obyvatelstva, 

kteří svou činností mohou ulehčit práci složkám integrovaného záchranného systému, 

ba co víc, díky jejich aktivitě mohou přispět k výraznému snížení potenciálních škod. 

V současné době již není na základních školách vyučován předmět branná výchova, která 

ještě v minulém století připravovala žáky na nebezpečí, s kterými se mohli v reálném 

životě setkat. Se změnou a znovuzavedením branné výchovy se pokusila v únoru roku 

2018 přijít bývalá ministryně obrany Karla Šlechtová, podle které dnešní děti nemají 

základní informace, jak se v krizových situacích chovat. Idea se však setkala s velkým 

odporem a argumenty, že už teď mají studenti na svých bedrech mnoho předmětů, které 

stěží zvládají. Je tak na zralé úvaze, zdali si informace o zásadách chování při 

mimořádných událostech, které leckdy mohou zachránit životy a majetek, nezaslouží své 

místo mezi osnovami základního vzdělávacího programu. Nyní jsou obyvatelé České 

republiky odkázáni pouze na příručky složek integrovaného záchranného systému, které 

jsou ovšem pouze teoretické. 

První část se zaobírá vymezením struktury integrovaného záchranného systému 

a následným přiblížení mimořádných událostí, kterým může člověk čelit. Ve druhé části 

jsou vytvořeny ucelené soubory zásad u vybraných mimořádných událostí, kterými jsou 
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přirozené a zvláštní povodně, chemická havárie a jaderná havárie. Každou mimořádnou 

událost může provázet evakuace. V případě, že však není možná, je vhodné znát 

informace, jak vybudovat improvizovaný úkryt, který může posloužit jako dočasné 

útočiště. Obě témata jsou blíže popsána v části třetí. 
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2  Charakteristika integrovaného záchranného systému 

Pod pojmem integrovaný záchranný systém si v dnešní době obyvatelé České republiky 

představí leccos, nejčastěji hasičské, policejní nebo sanitní vozidlo. Skutečnost je však 

daleko složitější, neboť IZS je nový pojem, který byl zaveden se vznikem zákona číslo 

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

zákon vymezuje především nové základní pojmy a stanovuje složky IZS společně s jejich 

působností, určuje působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů samosprávy, práva a 

povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události (dále jen 

„MU“), při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu 

vyhlášení krizových stavů. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014)  

„Samotný pojem integrovaný záchranný systém je nutno chápat jako koordinovaný 

postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a 

likvidačních prací.“. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014, str.11) 

Použití IZS uvádí § 3 zákona číslo 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a 

změně některých zákonů: „Integrovaný záchranný systém se použije v přípravě na vznik 

mimořádné události a při potřebě provádět současně záchranné a likvidační práce dvěma 

anebo více složkami integrovaného záchranného systému.“. (URL1) 

Struktura IZS a její úrovně 

IZS v současné podobě je právně vymezený otevřený systém koordinace a spolupráce 

zákonem. V zákoně o integrovaném záchranném systému jsou složky děleny na základní 

a ostatní, které jsou přesně definovány § 4 zákona číslo 239/2000 Sb. Obě tyto složky 

jsou předurčeny k řešení MU vzniklých působením antropogenních či neantropogenních 

katastrof. Mimo jiné jsou součástí vnitřní bezpečnosti státu, to znamená, že se podílí na 

poskytnutí pomoci v případě ohrožení zdraví nebo života ze strany státu. (Vilášek, Fiala, 

Vondrášek, 2014)   

Základními složkami IZS jsou podle zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému a o změně některých zákonů (URL1): 

• Hasičský záchranný sbor České republiky (dále jen „HZS ČR“), 
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• jednotky požární ochrany zařazené v plošném pokrytí kraje jednotkami požární 

ochrany, 

• poskytovatelé zdravotnické záchranné služby (dále jen „PSZS“), 

• Policie České republiky (dále jen „Policie ČR“). 

 

2.1  Základní složky IZS 

2.1.1  Hasičský záchranný sbor České republiky 

„HZS ČR byl zřízen na základě zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru 

České republiky – jeho základním posláním je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek 

před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech.“. (Vilášek, Fiala, 

Vondrášek, 2014 str.25) 

Zákon 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky byl nahrazen ke 

dni 1. 1. 2016 zákonem č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky 

(URL2) 

Co do plnění povinností je HZS ČR zavázán plnit úkoly související se zákony: 

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

zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 

a zákonem č. 133/1985 Sb., České národní rady o požární ochraně. Mimo jiné má 

pravomoc uzavírat jménem České republiky s určenými subjekty dohody, upravující 

bližší podmínky a způsob vzájemné spolupráce. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014)  

Činnost hasičského záchranného sboru České republiky a jeho struktura 

HZS ČR je základní složkou IZS, mimo jiné je také hlavním koordinátorem a páteří 

celého IZS, neboť zabezpečuje koordinovaný postup při přípravě na MU a při provádění 

záchranných a likvidačních prací. V rámci plnění svých povinností spolupracuje s jinými 

státními orgány, orgány samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, neziskovými 

organizacemi a sdruženími občanů. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014)  
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Struktura HZS ŠR je tvořena Generálním ředitelstvím HZS ČR, který je organizační 

součástí ministerstva vnitra, dále jej tvoří 14 hasičských záchranných sborů krajů, Střední 

odporná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku 

a Záchranný útvar HZS ČR v Hlučíně. Součástí Generálního ředitelství Hasičského 

záchranného sboru ČR jsou také výše zmíněné vzdělávací, technická a účelová zařízení. 

(Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014) Organizační struktura HZS ČR je uvedena na obr. 1. 
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Obrázek 1. Organizační struktura HZS ČR 

 

Zdroj: URL3 
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2.1.2  Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami 

požární ochrany 

Jelikož může MU vzniknout kdekoliv na území České republiky, bylo zapotřebí vytvořit 

represivní i preventivní nástroj proti požárům, živelným pohromám a jiným MU, který 

bude schopen odstranit bezprostřední hrozby ohrožující životy, zdraví, majetek a životní 

prostředí. Z tohoto důvodu vznikly jednotky požární ochrany (dále jen „JPO“). Je však 

důležité si uvědomit, že jejich úkolem není učinit veškerá opatření vedoucí k likvidaci 

MU. Principem systému JPO je, aby ochrana majetku občana, právnické či podnikající 

fyzické osoby v případě MU nebyla limitována pouze možnostmi obce, ve které bydlí 

a na druhou stranu, aby obec v případě žádosti o pomoc nebyla odkázána pouze 

na dobrovolnou ochotu toho, kdo může pomoc poskytnout. (URL4)  

„Základním legislativním dokumentem pro jednotky PO je zákon ČNR č. 133/1985 Sb., 

o požární ochraně ze dne 17. prosince 1985. Tento zákon jednak v části čtvrté (§ 65 až 73) 

definuje jednotky požární ochrany jako např. druhy jednotek PO, pojednává o vojenské 

hasičské jednotce, jednotkách sborů dobrovolných hasičů a stanoví základní úkoly 

jednotek požární ochrany.“. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014, str.34) 

Druhy JPO se podle § 65 zákona č. 133/1985 Sb.  o požární ochraně dělí (URL5): 

a) jednotka hasičského záchranného sboru zřízená jako jednotka hasičského 

záchranného sboru kraje, jednotka generálního ředitelství nebo jednotka záchranného 

útvaru hasičského záchranného sboru, která je složena z příslušníků hasičského 

záchranného sboru (dále jen "příslušník") určených k výkonu služby na stanicích 

hasičského záchranného sboru, 

b) jednotka hasičského záchranného sboru podniku, která je složena ze zaměstnanců 

právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kteří vykonávají činnost v této 

jednotce jako své zaměstnání, (dále jen "zaměstnanec podniku"), 

c) jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, která je složena z fyzických osob, které 

nevykonávají činnost v této jednotce požární ochrany jako své zaměstnání, 
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d) jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku, která je složena ze zaměstnanců 

právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kteří nevykonávají činnost v této 

jednotce požární ochrany jako své zaměstnání. 

2.1.3  Policie České republiky 

„Dne 21. června 1991 schválila Česká národní rada zákon č.283/1991 Sb., o Policii 

České republiky, a na jeho základě vznikla dnem 15. července 1991 Policie České 

republiky.“. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014, str.47) 

„Dnem 1.ledna 2009 nabyl účinnosti nový zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České 

republiky, který završil reformu policie a přinesl některé zásadní změny v postavení jejích 

součástí.“. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014, str.48) 

Policie ČR je podřízena ministerstvu vnitra. Její rámcovou řídící a organizační strukturu 

tvoří policejní prezidium České republiky, krajská ředitelství, kterých je dohromady 14 

(13 krajů a Praha) a územní odbory jichž je 77. (Fiala, Vilášek, 2010)  

V rámci systému IZS provádí Policie ČR při MU především tuto činnost (Fiala, Vilášek, 

2010): 

• uzavírání zájmových prostorů, regulaci vstupu a opuštění těchto prostor, 

• regulaci dopravy v prostoru MU, 

• šetření okolnosti vzniku MU k objasnění příčin jejího vzniku, 

• plnění úkolů, souvisejících s identifikací zemřelých, 

• řešení ochrany a zabezpečení movitého a nemovitého majetku a eventuálně eliminaci 

kriminální činnosti při vzniku mimořádné situace, 

• plnění dalších úkolů podle pokynu velitele zásahu nebo řídící složky IZS. 

Hlavní úloha Policie ČR v rámci společného zásahu složek IZS, spočívá především 

v pořádkové činnosti regulaci dopravy, k níž mají největší predispozice. (Fiala, Vilášek, 

2010)  
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2.1.4  Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby 

„Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě byl vyhlášen dne 6. listopadu 

2011 a nabyl účinnosti od 1. dubna 2012. Tento zákon upravuje podmínky pro 

poskytování zdravotnické záchranné služby, práva a povinnosti poskytovatele 

zdravotnické záchranné služby, povinnosti poskytovatelů akutní lůžkové péče k zajištění 

návaznosti jimi poskytovaných zdravotních služeb na zdravotnickou záchrannou službu, 

podmínky pro zajištění připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na 

řešení mimořádných událostí a krizových situací a výkon veřejné správy v oblasti 

zdravotnické záchranné služby.“. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014, str. 61) 

Zdravotnická záchranná služba vychází především ze zákona č. 374/2011 Sb., 

o zdravotnické záchranné službě v platném znění a z dvou vyhlášek Ministerstva 

zdravotnictví. Vyhlášky č. 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické 

záchranné službě a z vyhlášky č. 296/2012 Sb., která specifikuje požadavky na vybavení 

poskytovatele zdravotnické dopravní služby. Celkově je zdravotnická záchranná služba 

(dále jen „ZZS“) tvořena 14 územními středisky ZSS. Organizační struktura však není 

jednotná a její řízení není centralizované. Zřizovateli ústředních středisek jsou kraje a 

hlavní město Praha. (Vilášek, Fiala, Vondrášek, 2014)   

Posláním ZZS je poskytnout neodkladnou přednemocniční pomoc, a to od samého 

počátku vyrozumění až do předání raněného do nemocniční péče. Za těchto okolností by 

měli být pracovníci ZZS schopni vynaložit veškeré úsilí a provést maxima možných 

lékařských výkonů. Aby to bylo možné, je po celé České republice vytvořena síť zařízení 

a pracovišť ZZS, díky které jsou výjezdové skupiny schopny dorazit na své stanoviště 

v daném časovém limitu, který je stanoven na 20 minut od přijetí oznámení. (Vilášek, 

Fiala, Vondrášek, 2014)  

Výjezdové skupiny se dělí na tyto typy (Fiala, Vilášek, 2010): 

• rychlá lékařská pomoc – zdravotnický tým je veden lékařem, 

• rychlá zdravotnická pomoc – neodkladná péče bez přítomnosti lékaře, 

• doprava raněných a nemocných v podmínkách neodkladné péče – zdravotnický tým 

ovládá zásady tzv. zajištěného transportu. 



19 

 

Činnost zdravotnické záchranné služby, která je jedním z poskytovatelů je přesně 

vymezena zákonem č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě a zahrnuje veškeré 

činnosti uvedené níže (URL6): 

• nepřetržitý kvalifikovaný bezodkladný příjem volání na národní číslo tísňového 

volání 155 a výzev předaných operačním střediskem jiné základní složky 

integrovaného záchranného systému (dále jen „tísňové volání“) operátorem 

zdravotnického operačního střediska nebo pomocného operačního střediska, 

• vyhodnocování stupně naléhavosti tísňového volání, rozhodování o nejvhodnějším 

okamžitém řešení tísňové výzvy podle zdravotního stavu pacienta, rozhodování 

o vyslání výjezdové skupiny, rozhodování o přesměrování výjezdové skupiny 

a operační řízení výjezdových skupin, 

• řízení a organizaci přednemocniční neodkladné péče na místě události a spolupráci 

s velitelem zásahu složek integrovaného záchranného systému, 

• spolupráci s cílovým poskytovatelem akutní lůžkové péče, 

• poskytování instrukcí k zajištění první pomoci prostřednictvím sítě elektronických 

komunikací v případě, že je nezbytné poskytnout první pomoc do příjezdu výjezdové 

skupiny na místo události, 

• vyšetření pacienta a poskytnutí zdravotní péče, včetně případných neodkladných 

výkonů k záchraně života, provedené na místě události, které směřují k obnovení nebo 

stabilizaci základních životních funkcí pacienta, 

• soustavnou zdravotní péči a nepřetržité sledování ukazatelů základních životních 

funkcí pacienta během jeho přepravy k cílovému poskytovateli akutní lůžkové péče, 

a to až do okamžiku osobního předání pacienta zdravotnickému pracovníkovi 

cílového poskytovatele akutní lůžkové péče, 

• přepravu pacienta letadlem mezi poskytovateli akutní lůžkové péče za podmínek 

soustavného poskytování neodkladné péče během přepravy, hrozí-li nebezpečí 

z prodlení a nelze-li přepravu zajistit jinak, 

• přepravu tkání a orgánů k transplantaci letadlem, hrozí-li nebezpečí z prodlení a nelze-

li přepravu zajistit jinak, 

• třídění osob postižených na zdraví podle odborných hledisek urgentní medicíny při 

hromadném postižení osob v důsledku mimořádných událostí nebo krizových situací. 



20 

 

2.2  Ostatní složky integrovaného záchranného systému 

Podle § 4 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů jsou ostatními složkami IZS (URL1): 

a) vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, 

b) ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, 

c) ostatní záchranné sbory, 

d) orgány ochrany veřejného zdraví, 

e) havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, 

f) zařízení civilní ochrany,  

g) neziskové organizace a sdružení občanů. 
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3  Mimořádná událost 

V zákoně č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů je MU definována jako: „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.“. (URL1) 

 

3.1.1  Záchranné práce 

Záchranná práce je v zákoně č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 

a o změně některých zákonů definována jako: „Činnost k odvrácení nebo omezení 

bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu 

k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich 

příčin.“. (URL1) 

 

3.1.2  Likvidační práce 

Likvidační práce je v zákoně č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému 

a o změně některých zákonů definována jako: „činnosti k odstranění následků 

způsobených mimořádnou událostí.“(URL1). Následky se však nerozumí pouze negativní 

dopady na lidi, ale také na zvířata, věci či životní prostředí. Tyto činnosti je třeba vykonat 

co nejdříve, a to především proto, aby složky IZS mohly opustit místo zásahu a ukončit 

zásah nebo předat místo k tzv. obnovovacím pracím. (URL7)  

 

3.1.3  Obnovovací (asanační) práce 

Jedná se o systém prací, jejichž cílem je revitalizace prostředí, jenž bylo narušeno 

příčinou nějaké MU. Cílem je činnost, na jejímž konci bude obnova životního prostředí, 

společenského života a materiálních hodnot, avšak v žádném případě nemá charakter 

záchranných a likvidačních prací. (URL8)  
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3.2  Hrozby a rizika 

„V základním koncepčním dokumentu bezpečnostní politiky státu, tj. Bezpečnostní 

strategii ČR (první v roce 1999 a pak novelizována) jsou v souvislosti s charakterizací 

bezpečnostního prostředí používány i vysvětleny dva základní pojmy: hrozba a riziko.“. 

(Antušák, Vilášek, 2016, str. 42) 

3.2.3  Hrozba 

Hrozba je jakýkoliv jev, který má potencionální schopnost poškodit zájmy republiky. 

Z tohoto pohledu může být naturogenního či antropogenního charakteru. Míra hrozby je 

tak dána dle velikosti možné škody, kterou může způsobit a zároveň časové vzdálenosti 

možného uplatnění. (Antušák, Vilášek, 2016)  

3.2.2  Riziko 

Riziko představuje možnost, že s určitou pravděpodobností vznikne událost, která 

se z bezpečnostního hlediska považuje za nežádoucí. Riziko je tedy vždy odvoditelné 

a odvozené z konkrétní hrozby, avšak pravděpodobnost škodlivých následků můžeme 

posoudit z tzv. analýzy rizik, která vychází z naší připravenosti hrozbám čelit. (Antušák, 

Vilášek, 2016) 

Obrázek 2. Sopka Sakurajima 

 

Zdroj: URL9 
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Dokonalým příkladem momentálně jedné z největších vulkanických hrozeb současného 

světa může být kupříkladu japonská sopka Sakurajima na ostrově Kjúšú (viz. 

obrázek č. 2), jež představuje riziko pro nedaleko ležící město Kagošima s téměř 700 

tisíci obyvateli. (URL9)  
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Tabulka č.1 Přehled typů nebezpečí s nepřijatelným rizikem 

Zdroj: URL10 

 

 

KATEGORIE 

NEBEZPEČÍ  
TYPY NEBEZPEČÍ S NEPŘIJATELNÝM RIZIKEM   

 

abiotické  

Dlouhodobé sucho  

Extrémně vysoké teploty  

Přívalová povodeň  

Vydatné srážky  

Extrémní vítr  

Povodeň  

biotické  

Epidemie – hromadné nákazy osob  

Epifytie – hromadné nákazy polních kultur  

Epizootie – hromadné nákazy zvířat   

 

technogenní  

Narušení dodávek potravin velkého rozsahu  

Narušení funkčnosti významných systémů elektronických komunikací  

Narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury**  

Zvláštní povodeň  

Únik nebezpečné chemické látky ze stacionárního zařízení  

Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu  

Narušení dodávek plynu velkého rozsahu  

Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu  

Radiační havárie  

Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu  

sociogenní  
Migrační vlny velkého rozsahu  

Narušování zákonnosti velkého rozsahu (včetně terorismu)  

ekonomické  Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu**  

naturogenní 

 

antropogenní 
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4  Cíle, úkoly a metody práce 

4.1  Cíle 

Cílem této práce je vytvoření uceleného souboru zásad, kterými by se měli obyvatelé 

České republiky řídit v případě vybraných mimořádných událostí, kterými jsou přirozené 

a zvláštní povodně, chemické a jaderné havárie. 

4.2  Úkoly 

Úkolem této práce je vyhledávání studijních pramenů a sběr informací, které se týkají 

integrovaného záchranného systému a věcmi s ním spojené společně se zásadami, 

kterými se mají obyvatelé řídit ocitnou-li se v nebezpečí, které je způsobené 

mimořádnými událostmi, a to konkrétně přirozenými či zvláštními povodněmi nebo 

chemickými a jadernými haváriemi. 

4.3  Metody práce 

Metody, které byly využity při psaní této bakalářské práce jsou: vyhledávání dostupných 

studijních pramenů, rešerše získaných studijních pramenů a následná kompilace.  
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5  Zásady chování obyvatelstva při mimořádných událostech 

„Je lépe hledět zeširoka než se dívat příliš zblízka a dovolit nějaké vlastnosti místa nebo 

situace, aby tě zastihla nepřipraveného.“ To jsou slova amerického spisovatele 

Christophera Paoliniho. (URL11) Přeneseně je lze použít jako stěžejní větu celé práce, 

neboť by se lidé nikdy neměli nechat ukolébat tím, že zrovna je žádná mimořádná událost 

zastihnout nemůže. Ba naopak, současná turbulentní doba skrývá mnohá nebezpečí, 

v kterých se může ocitnout každý obyvatel planety Země.  

Teoretické, ale především praktické znalosti, jak se v nebezpečných situacích chovat, 

byly žákům předávány v předmětu branná výchova. Ten byl však po roce 1989 zrušen. 

V současné době se prvky tohoto předmětu učí jen nárazově, avšak ukázalo se, že při 

ověřování úrovně znalostí školní inspekcí ve školním roce 2016/2017 dopadly výsledky 

katastrofálně. „Ukázalo se, že jsou daleko za očekáváním zejména v tématech, která se 

týkají reálných rizik.“ pronesl v té době náměstek ústředního školního inspektora Ondřej 

Andrys. (URL12) 

Antický filozof Sókratés pronesl výrok: „Existuje jen jedno dobro a to je vědění. Existuje 

jen jedno zlo a to je nevědomost.“(URL13). S rozvojem technologie 21. století přišla 

široká škála hrozeb, kterým musí lidé čelit. Od naturogenních mimořádných událostí, 

které jsou z důvodu devastace naší planety čím dál častější, přes rozvoj chemického 

průmyslu, který s sebou přináší reálná nebezpečí až k rozvoji nových typů zbraní 

hromadného ničení. Lidé se tak bez základních znalostí, jak těmto hrozbám čelit, stávají 

pouhými obětmi. Přitom základní informace, jak se v takových situacích chovat, by 

obyvatelům pomohly předejít možným újmám na zdraví.  

V rámci těchto potenciálních událostí je tedy dobré znát alespoň základní zásady chování 

při mimořádných událostech, s kterými se může obyvatel České republiky setkat. 
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6  Varování  

Rizika, která provází lidské pokolení už od nepaměti, si vyžádala zřízení jednotného 

systému varování a vyrozumění (dále jen JSVV), který slouží k varování obyvatelstva 

v případě MU, neboť díky včasnému, a především správnému varování, lze úspěšně 

realizovat opatření na ochranu obyvatelstva, a tím následně i redukovat počet vzniklých 

škod. (Kroupa, Říha, 2006)  

JSVV je celorepublikový systém, jehož chod zajištuje HZS ČR. Jedná se o základní 

technickou infrastrukturu, která umožnuje dálkové ovládání koncových prvků (sirén), 

jejichž počet dosahuje 7000 kusů. (URL14)  

6.1  Varování obyvatelstva  

Jednou z nejdůležitějších věcí je včasné a kvalifikované zahájení realizace ochranných 

opatření, neboť čas hraje v těchto situacích jednu z nejdůležitějších rolí a včasným 

předáním varovných informací lze zamezit poškození zdraví a ztrátám na životech. 

Nehledě na to, že v případě vzniku MU je prvopočáteční činnost obyvatelstva realizována 

především svépomocí či vzájemnou pomocí. (Kroupa, Říha, 2006)  

6.1.1  Definice pojmu varování obyvatelstva 

„Varování je komplexní souhrn organizačních, technických a provozních opatření 

zabezpečujících včasné předání varovní informace o reálně hrozící nebo již vzniklé 

mimořádné události, vyžadující realizaci opatření na ochranu obyvatelstva.“.  

(Kroupa, Říha, 2006, str.18) 

6.1.2  Možné prostředky a kanály šíření varovné informace 

„Pro šíření varovné informace se vychází ze zásady, že varování je věc veřejná a že každý 

občan má právo být varován.“. (Kroupa, Říha, 2006, str.19) 

Seznam dostupných prostředků a kanálu uvádí Kroupa s Říhou ve své knize Ochrana 

obyvatelstva I. Všechny jsou zmíněny v následujících odrážkách (Kroupa, Říha, 2006, 

str.19): 
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• koncové prvky varování jednotného systému varování a vyrozumění – 

elektromechanické sirény (zvané též sirény rotační či motorové), elektronické sirény 

a místní informační systémy s vlastnostmi elektronických sirén; 

• obecné a objektové rozhlasy, informační kanály kabelové televize a obdobné 

technologie; 

• mobilní rozhlašovací prostředky, například vozidla s rozhlasovým zařízením, 

megafony, mobilní sirény apod.; 

• osobní vyhlášení, například hlídkami policie, hasičů apod; 

• rozhlasy a televize – veřejnoprávní i provozovatelů se soukromou licencí; 

• další technologie. 

6.2  Varovný signál – všeobecná výstraha 

Vyhláška Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 

č. 380/2002 Sb. uvádí: „Varovný signál je stanovený způsob akustické aktivace 

koncových prvků varování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou 

událostí.“. (URL15) 

U elektronických sirén a informačních systémů, které jsou vybaveny vlastnostmi 

elektronických sirén je následně po doznění varovného signálu za pomoci verbální 

informace specifikována mimořádná událost. Činnost obyvatelstva tak následně spočívá 

v zahájení jednotlivých kroků, které povedou k ochrannému opatření. (Kroupa, Říha, 

2006) 

 

Obrázek 3. Průběh signálu rotační sirény 

 

Zdroj: URL16 
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Obrázek 4. Průběh signálu elektronické sirény 

 

Zdroj: URL16 

 

6.2.1  Obsah verbálních informací po zaznění signálu  

Po signálu u elektronických sirén následuje verbální informace, o jaký druh nebezpečí se 

jedná, jeho přesné znění je uvedeno v knižní publikaci Ochrana obyvatelstva (Kroupa, 

Říha, 2006) na straně 20-21 a zní takto: 

Verbální informace č. 1 „Všeobecná výstraha“ 

„Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha. Sledujte vysílání 

Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Všeobecná výstraha, všeobecná 

výstraha, všeobecná výstraha.“ 

Verbální informace č. 2 „Nebezpečí zátopové vlny“ 

„Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny. Ohrožení zátopovou vlnou. Sledujte 

vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Nebezpečí zátopové vlny, 

nebezpečí zátopové vlny.“ 

Verbální informace č. 3 „Chemická havárie“ 

„Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie. Ohrožení únikem škodlivin. 

Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Chemická havárie, 

chemická havárie, chemická havárie.“ 
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Verbální informace č. 4 „Radiační havárie“ 

„Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie. Ohrožení únikem radioaktivních 

látek. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Radiační 

havárie, radiační havárie, radiační havárie.“ 

Verbální informace č. 5 „Konec poplachu“ 

„Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu, Sledujte vysílání Českého rozhlasu, 

televize a regionálních rozhlasů. Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu.“ 

6.3  Akustické zkoušky sirén 

Aby v případě skutečného nebezpečí nedošlo k poruchám sirén, je prováděna tzv. 

akustická zkouška, která je legislativně zakotvena ve vyhlášce ministerstva vnitra 

č.380/2002 Sb.  Od října roku 2002 probíhá zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 

hodin zkušebním tónem. Pravidelná jednoměsíční zkouška je nezbytná především kvůli 

sirénám elektrickým, které fungují na principu otáčivého rotoru, u kterého v případě 

dlouhodobějšího nepoužití hrozí vnik koroze. Tón akustické zkoušky je prováděn stejně 

jako tón všeobecné výstrahy po dobu 140 sekund, avšak v tomto případě se jedná o tón 

nekolísavý. Zkouška zpravidla bývá doplněna verbální komunikací, která upozorňuje, že 

se jedná pouze o zkoušku sirén. (URL17)  

Mimo první středy v měsíci lze trvalý tón zaslechnout například pro vyjádření piety při 

velkých ztrátách na životech nebo při příležitosti oslav některých státních svátků a 

významných výročí. V těchto případech však není doplněn verbální informací, která by 

upozorňovala, že se jedná o pouhou zkoušku sirén. (Kroupa, Říha, 2006)  

Obrázek 5. Průběh akustické zkoušky 

 

Zdroj: URL18 
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6.4  Požární poplach 

Mimo všeobecné výstrahy a zkoušky sirén mohou obyvatelé slyšet ještě 3. typ sirén, 

kterým je požární poplach. Ten však slouží pouze pro jednotky požární ochrany, které 

jsou tímto signálem svolávány.  Tón sirény trvá 60 sekund s jedním přerušením. 

V případě elektronické sirény nebo místního informačního systému je napodoben 

za pomoci zvuku trubky troubící tóny „HÓ-ŘÍ“, „HÓ-ŘÍ“. Též po dobu 60 sekund. 

(URL19)    

 

Obrázek 6. Průběh požárního tónu elektrické sirény 

 

Zdroj: URL20 

 

Obrázek 7. Průběh požárního tónu elektronické sirény 

 

Zdroj: URL20 
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7  Zásady chování obyvatelstva při mimořádných událostech 

V případě zaznění varovného signálu je důležité vyslechnout verbální informaci o jaký 

druh nebezpečí se jedná, neboť zásady chování obyvatelstva jsou pro každou 

mimořádnou událost odlišné. Může však nastat situace, kdy mimořádná událost nebude 

verbálně upřesněna. Pokud je evidentní, že se nejedná o ohrožení povodněmi nebo 

zemětřesením, je vhodné řídit se pokyny, které jsou určeny pro chování obyvatelstva při 

všeobecné výstraze. (URL45) 

7.1  Zásady chování obyvatelstva při všeobecné výstraze 

Soubor zásad chování obyvatelstva při všeobecné výstraze jsou popsány na internetové 

stránce varujemevas.cz (URL21): 

• Zachovat klid a uvědomit si, o který signál se skutečně jedná. 

• S největší pravděpodobností siréna signalizuje únik nebezpečné látky, proto je 

vhodným řešením uskutečnit ukrytí v nejbližší budově, ideálně ve vyšším patře, neboť 

většina nebezpečných látek se šíří při zemi, proto není vhodné vyhledávat úkryt 

v přízemních prostorách. 

• Utěsnit otvory kolem dveří a oken, aby bylo sníženo procento průniku nebezpečné 

látky do místnosti a vypnout klimatizaci. 

• Zapnout rozhlasový a televizní přijímač, kterým budou sděleny další pokyny. 

• Důležitou zásadou je nikam netelefonovat, neboť je v takovýchto situacích celá 

infrastruktura přetížena a jejím zahlcením by mohly vzniknout komplikace při 

spojování záchranných organizací. 

• Upozornit na nebezpečí starší nebo zdravotně postižené sousedy. 

• Připravit se na možnost evakuace. 

 

Tyto všeobecné zásady však platí pouze v případě, že se nejedná o ohrožení povodněmi 

nebo zátopovou vlnou. V takovýchto situacích je postup chováni zcela odlišný. (URL21) 

  

http://radyvnouzi.cz/krizove-situace/chemicka-havarie
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7.2  Zásady chování obyvatelstva při povodních 

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) definuje 

povodně jako: „výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při 

kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. 

Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně 

přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází 

k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena 

přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů 

(přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést 

až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle 

(zvláštní povodeň).“. (URL22) 

7.2.1  Stupně povodňové aktivity 

„Stupněm povodňové aktivity se rozumí míra povodňového nebezpečí vázaná na 

směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na 

vodních tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu uvedené 

v příslušném povodňovém plánu.“. (Ochrana obyvatelstva a krizové řízení, 2015, str. 67) 

Stupně povodňové aktivity (dále jen „SPA“) udávají míru povodňového nebezpečí 

vázaného na výšku hladiny, kterou voda dosahuje. (URL23). Ukázka stupňů povodňové 

aktivity je znázorněna v tabulce č. 2. 

 

Tabulka č.2 - Stupně povodňové aktivity 

 

Zdroj: URL23 
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7.2.2.  Přirozená povodeň 

Česká republika je specifická velmi hustou hydrografickou spletí o souhrnné délce 

přibližně 85. tisíc kilometrů. Geografickou polohou se nachází v mírném klimatickém 

pásmu, pro které jsou typické pravidelné periody teplot a srážek. Pro počasí v České 

republice jsou typické časté přechody atmosférických front, které jsou doprovázeny 

srážkami. (URL24) 

Z tohoto důvodu jsou povodně jednou z nejčastějších mimořádných událostí, které se na 

území tuzemska vyskytují. Proto je třeba znát základní zásady, kterými se má 

obyvatelstvo v případě přirozených povodní řídit. 

Zásady chování obyvatelstva při přirozené povodni, kterými by se měli obyvatelé řídit 

v případě přirozených povodní jsou popsány na internetové stránce záchranný kruh 

(URL25) a jsou uvedeny níže : 

1. Doplnit pohonné hmoty do vozidla, které je nutné následně zaparkovat mimo 

záplavové území, avšak pouze v případě, že jej nebude využito při evakuaci. 

2. Mít připravena evakuační zavazadla pro každého člena rodiny  a zajištěné vozidlo, 

bude-li ho třeba využít při evakuaci, 

3. Přestěhovat potraviny, oděv, nábytek, stroje, zařízení, suroviny, cenné věci a další 

materiály, do vyšších pater budovy, a to z důvodu, aby je nemohla případná povodeň 

zaplavit či odnést. 

4. Odvézt nebo nezávadně zlikvidovat nebezpečné látky, které by mohly kontaminovat 

vodu, 

5. Důležité je nezapomínat na domácí nebo hospodářská zvířata, která je potřeba vyvést 

nebo jim umožnit svévolné opuštění stájí. Domácí mazlíčky je možné vzít s sebou 

nebo je přemístit do vyšších pater budov, kde budou mít zajištěný dostatek potravy 

6. Uzavřít hlavní přívod plynu, vody a elektrického proudu. 

7. Pokud nelze vlastní silou zajistit prostředky ochrany, je vhodné požádat o pomoc 

povodňový orgán obce. 

8. Nezůstávat na život ohrožujících místech, zbytečně neriskovat, jednat v klidu 

a s rozvahou. 
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7.2.3  Zátopová vlna 

Zvláštní povodně nejsou v České republice tak časté, ale o to ničivější mají charakter. 

Protržení přehrady Desná způsobilo největší zátopovou vlnu na našem území. Katastrofa 

si vyžádala na 65 lidských životů, 95 rodin zůstalo bez přístřeší a 370 občanů ztratilo 

veškerý majetek (URL26).  

„V důsledku mimořádné události na vodním toku a zejména na vodním díle může 

vzniknout porucha vodního díla, což může vést k jeho destrukci, protržení (ochranné 

hráze vodních toků nebo příčné hráze přehrady) a vzniku povodňové vlny, která má 

značné ničivé účinky a vyžaduje okamžitá bezodkladná opatření (varování obyvatel, 

evakuaci obyvatel, zvířat a cenného majetku).“. (URL27) 

Zátopové vlny, které vznikají z důvodu prolomení přehrad, jsou časté pro Spojené státy 

americké, ve kterých bylo od ledna 2005 do června 2013 zdokumentováno 173 případů 

prolomených hrází a 587 incidentů, u kterých by bez následných oprav k prolomení 

pravděpodobně došlo.  (URL28) 

 

Obrázek 8. Katastrofa na Bílé Desné v roce 1916  

 

Zdroj:URL29 
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 Zásady chování obyvatelstva při vyhlášení stavu pohotovosti na vodním díle 

Zásady chování obyvatelstva při vyhlášení II. stupně povodňové aktivity (stavu 

pohotovosti) na vodním díle, jsou popsány v příručce protipovodňově ochrany na straně 

12. (URL30): 

 

• zjistit informace o vzniku a ohrožení průlomovou vlnou (obyvatelé budou 

informováni sirénami, hromadnými informačními prostředky nebo orgány 

samosprávy a státní správy), 

• zajistit poslech hromadných informačních prostředků, které budou informovat o 

vznikajícím ohrožení na vodním díle, 

• zjistit informace o důsledcích zatopení, přibližném času vzniku průlomové vlny, 

předpokládané době zatopení, určené komunikaci k evakuaci a místech evakuace 

obyvatel, 

• být připraven společně se všemi členy rodiny a domácími mazlíčky okamžitou 

evakuaci, přičemž je důležité zjistit, zdali jsou o ní informováni i sousedé, 

• připravit evakuační zavazadla pro každého člena rodiny, 

• řídit se pokyny orgánů obce a záchranářů.  

 

Zásady chování obyvatelstva při vyhlášení stavu ohrožení na vodním díle 

Zásady chování obyvatelstva při vyhlášení III. stupně povodňové aktivity (stavu 

ohrožení) na vodním díle jsou popsány v příručce protipovodňově ochrany na straně 12. 

(URL30):  

• varovat sousedy, případně jim pomoci při evakuaci, 

• uvolnit domácí zvířata, která se nachází na území, jenž je ohroženo zvláštní povodní, 

• odpojit přívod elektřiny, uzavřít hlavní přívody plynu a vody, 

• uzamknout dům a na dveře připnout oznámení o opuštění bytu,  

• přesunout se do evakuačního prostoru nebo prostoru soustředění a informovat 

příslušné orgány o evakuaci, 

• nezůstávat v ohroženém prostoru při vyhlášení evakuace. 
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7.3  Zásady chování obyvatelstva při chemické havárii 

 

7.3.1  Definice chemické havárie 

Chemická havárie je událost, se kterou se může setkat prakticky každý, a to nejen 

obyvatelé v okolí chemických rafinérií, ale také účastníci železničního či silničního 

provozu, po kterých jsou nebezpečné látky převáženy. Počáteční fáze chemické havárie 

však nemusí být pro lidské smysly ihned zaznamenatelná. Z tohoto důvodu je důležité při 

zaznění všeobecné výstrahy, která bude upozorňovat na chemickou havárie jednat rychle 

a dodržovat předepsané zásady chování (URL47) 

Chemická havárie je náhodné uvolnění toxických látek do životního prostředí, která 

ohrožuje na životě pracovníky nebo příslušníky okolních komunit. (URL31) 

 

7.3.2 Činnost obyvatelstva při chemické havárii 

a) Nepřibližovat se k místu havárie  

 

Koncentrace nebezpečné chemické látky je nejvyšší v ohnisku havárie. S tím je tedy 

spojena i největší pravděpodobnost nadýchaní nebezpečných látek. Proto je jednou ze 

zásad vzdálit se co nejdále od místa havarovaného objektu. Se vzdáleností se tak 

zmenšuje koncentrace nebezpečné látky. Důležitým faktorem v takovýchto chvílích jsou 

však meteorologické podmínky. Případné přiblížení k místu havárie bez potřebných 

protichemických opatření může mít smrtelné následky způsobené otravou. (URL32)  

b) Vyhledat vhodné místo k ukrytí 

V případě ukrytí před chemickými látkami se doporučují místnosti ve vyšších patrech na 

odvrácené straně povětrnostních podmínek, a to z důvodu, že většina chemických látek 

je těžší než vzduch a drží se při zemi. Proto je výběr sklepních prostorů tou nejhorší 

volbou. Vhodné je utěsnit všechny otvory, kterými by se nebezpečná látka mohla do 

místnosti dostat. Nebezpečné látky jsou často prchavé a málo stálé. Je tedy jen malá 

pravděpodobnost, že by se do uzavřeného objektu dostaly. (URL32)  



38 

 

c) Utěsnit místnost vybranou k ukrytí  

 

Důležitým faktorem je utěsnění všech děr, kterými by se mohla toxická látka dostat 

dovnitř. Malé otvory je vhodné utěsnit za pomoci samolepících pásek nebo 

polyetylenových folií. Průnik látky okny do místnosti lze snížit záclonami a závěsy, které 

budou namočeny v roztoku vody se zažívací sodou nebo v roztoku vody a kyseliny 

citronové či roztoku vody a octu. V každém případě je důležité vypnout a utěsnit veškerou 

ventilaci v bytě, kterou by se mohly dostat toxické látky do obytných prostorů. (URL32) 

 

d) Připravit prostředky improvizované ochrany 

Aby bylo možné zamezit kontaktu toxických látek s pokožkou, především s dýchacím 

ústrojím, je vhodné využít prvky improvizované ochrany. Zpravidla to bývá vhodný typ 

oblečení, který je v každé domácnosti. (URL33)  

Při použití této ochrany je třeba dbát následujících zásad (URL33): 

- všechny části těla musí být zakryté; 

- ochranné prostředky musí být utěsněny, aby bylo zamezeno průniku toxických látek; 

- zvýšení efektivity ochranných účinků improvizované ochrany lze docílit kombinací 

více ochranných prostředků nebo použitím několika vrstev oblečení. 

Ochrana hlavy 

K ochraně hlavy je vhodné využít čepice, šátky nebo šály, přes které se v rámci lepší 

ochrany doporučuje převléci kapuci. Od věci není ani nasazení ochranných přileb, jakými 

může být kupříkladu cyklistická, motocyklová, pracovní nebo lyžařská přilba, která tak 

zároveň chrání hlavu v případě padajících předmětů. (URL33)  

Ochrana obličeje 

Největší pozornost je však nutné věnovat obličeji, neboť je třeba zamezit vniknutí 

nebezpečích látek do dýchacího ústrojí. Aby bylo zabráněno vstupu toxických látek skrze 

ústa a nos, je nejvhodnějším způsobem překrytí těchto vstupních částí dýchacího systému 

kusem flanelové látky či froté ručníkem, které budou mírně navlhčené ve vodě či ve 

vodním roztoku sody nebo kyseliny citrónové. (URL33)  
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K ochraně očí jsou nejvhodnějším prostředkem, který lze doma nalézt, brýle uzavřeného 

typu (plavecké, potápěčské, lyžařské nebo kupříkladu motocyklové, u kterých však musí 

být větrací průduchy přelepeny páskou). V případě absence brýlí lze využít igelitový 

sáček, který může posloužit jako improvizovaná ochrana v případě, že bude přetažen přes 

hlavu a jeho stažení bude zajištěno tkanicí nebo gumou v úrovni lícních kostí. 

Improvizovaná ochrana obličeje je znázorněna na obrázku č.9. (URL33)  

Obrázek 9. Improvizovaná ochrana obličeje 

 

Zdroj: URL34 

 

Ochrana trupu 

Každý kus oblečení poskytuje určitou míru ochrany před toxickými látkami. Z tohoto 

důvodu je vhodné mít více vrstev. (URL33) 

K ochraně trupu jsou nejvhodnější následující druhy oděvu (URL33): 

• dlouhé zimní kabáty, 

• bundy, 

• kalhoty, 

• kombinézy, 
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• šusťákové sportovní soupravy.  

 

U improvizované ochrany je nejdůležitější, aby všechny vstupy (u krku, rukávů 

a nohavic) byly kvalitně utěsněny. V případě krku je vhodné využít šálu, která se omotá 

přes zvednutý límec. Bundu je třeba utěsnit v pase například páskem. Jakýkoliv otvor by 

mohl způsobit komplikace, proto je nutné každou trhlinu zalepit lepící páskou. Ideální je 

na improvizované oblečení navléci pláštěnku nebo plášť do deště, který se utěsní pouze 

u krku. V případě, že není pláštěnka k dispozici, je vhodné zabalit se do deky nebo 

plachty. (URL34)  

Ochrana rukou a nohou 

Vhodným ochranným prostředkem rukou jsou dlouhé pryžové rukavice, které chrání 

zároveň zápěstí a část předloktí. V obecné zásadě platí, že čím je materiál silnější, tím je 

ochranný účinek větší. (URL34)  

Opět platí zásada, že není vhodné nechat v oblečení jakýkoliv otvor. Z tohoto důvodu se 

doporučuje rukávy u zápěstí převázat řemínkem či provázkem. V případě, že rukáv není 

dostatečně dlouhý je třeba nechráněné místo ovinout šálou, šátkem, igelitem apod. Pokud 

nastane situace, že nejsou rukavice k dispozici, je vhodné ruce ovinout látkou, aby byly 

chráněny alespoň krátkodobě a za žádných okolností nebyly v přímém styku se 

škodlivými látkami. (URL34) 

U nohou platí téměř stejné zásady jako u horních končetin. Opět je vhodné využít materiál 

z pryže nebo holínky či vysoké kožené boty. Je nutné, aby přesahující nohavice byla 

pevně ovázána provázkem kolem kotníku. V případě, že nohavice nejsou dostatečně 

dlouhé, je třeba nechráněné místo ovinout šálou, šátkem, igelitem apod. Při použití 

nízkých bot se doporučuje zhotovit návleky z igelitových sáčků či tašek. Kompletní 

ukázka improvizované ochrany je ukázána na obrázku č.10. (URL34)  

Vymezení použití improvizované ochrany  

Improvizovaná ochrana dýchacích cest a povrchu těla je určena k (URL34): 

• přesunu osob do stálých úkrytů; 

• přesunu ze zamořeného území; 
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• překonání zamořeného prostoru; 

• ochraně v ochranném prostoru jednoduchého typu; 

• evakuaci osob.  

Obrázek 10. Improvizovaná ochrana 

 

Zdroj: URL34 

 

7.3.3  Odmoření 

V případě chemické havárie lze počítat s tím, že tělo bude kontaminováno toxickými 

látkami. V takovém případě je vhodné mít připravené zásoby vody k omývání těla. 

Nejvhodnější však jsou neutralizační roztoky, kupříkladu k ošetření očí, např. borová 

voda. Pokud nastane situace, kdy je tělo kontaminováno, je žádoucí provést řádnou očistu, 

a to v podobě sprchy nebo otírání kontaminovaných míst. Poté je nutná výměna ošacení. 

(URL35) 
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7.4.  Zásady chování obyvatelstva při jaderné havárii 

7.4.1  Charakteristika radiační havárie 

„Únik radioaktivních látek z jaderného reaktoru, který nevede k žádnému ohrožení osob 

mimo jadernou elektrárnu, nazýváme radiační nehoda. Pokud by únik radioaktivních 

látek byl tak velký, že by se jeho následky mohly dotýkat zdraví obyvatelstva v okolí 

elektrárny, hovoříme o radiační havárii.“. (Mika, Polívka, 2010, str. 115)  

Uvolněné ozáření, které vzniká v důsledku jaderné katastrofy, představuje závažná 

chronická rizika. Radioaktivní kontaminace je dlouhotrvající a její poločas rozpadu může 

být až stovky let. (URL36) 

V důsledku havárie na jaderném energetickém zařízení (dále jen „JEZ“) dochází 

k rozsáhlému úniku radioaktivních částic do ovzduší. Tyto částice se rozptylují do 

prostředí, přičemž velikost kontaminovaného vzduchu, kterému se také říká radioaktivní 

oblak, je závislá na několika faktorech.  Těmi nejdůležitějšími jsou: rychlost větru, 

celkové množství úniku, dosažená výška úniku, vertikální stálost atmosféry, srážky, 

tepelný obsah úniku, fyzikální a chemická forma uniklých radionuklidů. (Zeman, Mika, 

2007) 

7.4.2  Důsledky ozáření osob při radiační havárii 

„Ozáření může způsobit u živých organismů buď zánik buňky nebo změnu cytogenetické 

informace při zachování dalšího buněčného dělení.“. (Zeman, Mika, 2007, str. 46) 

Z tohoto hlediska lze účinky záření rozdělit na (Zeman, Mika, 2007): 

• deterministické, které se projeví při dosažení určité dávky ionizujícího záření, 

• stochastické, jejichž pravděpodobnost poškození stoupá s velikostí obdržené 

dávky ionizujícího záření. 

7.4.3  Jodová profylaxe 

Radioaktivní mrak, který vzniká v případě havárie na jaderném reaktoru, obsahuje 

radioaktivní izotop jódu, zejména 131I. Tento izotop je v případě proniknutí do organismu 

zachycován štítnou žlázou, ta je následně poškozena poklesem funkce nebo nádorovým 

onemocněním. Jodová profylaxe však spočívá v umělém dopravení jodidu draselného 
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(KI) do těla. Tento jód následně blokuje absorbování radioaktivního jódu štítnou žlázou. 

(Zeman, Mika, 2007) 

Jednou z nejdůležitějších věcí v případě účinnosti jodové profylaxe je její zahájení. 

Jestliže je uskutečněna v rozmezí 1 až 6 hodin předtím, než pronikne do organismu 

radioaktivní jód, je její účinnost takřka 100%. S opožděným přijetím je účinnost snížena. 

Kupříkladu pouhou 50% účinnost bude mít tehdy, jestliže bude tableta podána 2 hodiny 

po přijmutí radioaktivního jódu. (Zeman, Mika, 2007) 

 

Obrázek 11. Doporučené dávkování jodidu draselného  

 

Zdroj: URL37 

 

Jodid draselný je distribuován obyvatelům v okolí jadrné elektrárny do bytů i na 

pracoviště. Tímto je možné zahájit jodovou profylaxi u všech neprodleně po varování 

a ukrytí.  Jodová profylaxe se opakuje v případě dlouhodobého úniku radioaktivních látek 

nebo při vysokém příjmu radioaktivního jodu. (Zeman, Mika, 2007) 

7.4.4  Činnost obyvatelstva při radiační havárii 

Zásady chování obyvatelstva při vyhlášení všeobecné výstrahy jsou popsány v odborné 

publikaci „Ochrana obyvatelstva I“. (Zeman, Mika, 2007) na straně 54-55 a jsou jimi: 

• ihned najít ukrýt v budovách, 
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• jestliže je šance, že mohlo dojít ke kontaktu s radioaktivními látkami, je důležité před 

vstupem do obyvatelné místnosti odložit veškeré oblečení do neprodyšného obalu a 

provést důkladnou očistu celého těla 

• nezapomínat na sousedy, jestliže to bude situace vyžadovat tak je náležité poskytnout 

pomoc osamělým a nemocným osobám a dohlédnout na děti bez dozoru, 

• nevyzvedávat děti ze školských zařízení a příbuzné z jiných zařízení, 

• zajistit stálý odposlech informačních prostředků například televize, rádia či místního 

rozhlasu, 

• uzavřít okna, dveře a utěsnit všechny otvory dále je potřebné vypnout větrání a 

klimatizaci, 

•  uhasit kamna a jiná spalovací zařízení, 

• připravit improvizované ochranné prostředky (viz kapitola 7.3), 

• životu potřebné věci jako například potraviny a nápoje je třeba ochránit před možnou 

kontaminací zabalením do neprodyšných obalů, 

• zabezpečit lokální vodní zdroj (studnu) před kontaminací překrytím např. 

polyetylenovou folií, 

• uzavřít hospodářská zvířata a dát jim zásobu krmiva a vody, 

• na vyzvání použít jednu předepsanou dávku jodových tablet. (ukázka jodových tablet 

na obrázku 12.)   
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Obrázek 12. Jodové tablety 

 

Zdroj: URL38 

 

7.4.5  Dekontaminace obyvatelstva při radiační havárii 

„Dekontaminace radioaktivních látek (dále jen „RaL“) je soubor metod, postupů 

a prostředků ke snížení rizika ozáření osob, omezení šíření RaL přenosem, zejména 

přímým kontaktem kontaminovaných a nekontaminovaných ploch, ale i zabránění 

druhotné vnitřní kontaminace.“. (URL39) 

Odstraňování RaL se provádí otíráním odkrytých částí těla a vyplachováním úst, nosu 

a očí. Po odložení vrchní části oděvu je u zasažených osob provedena dozimetrická 

kontrola. Jestliže je naměřena hodnota vyšší než 10Bq/cm2 (bacquerel), je provedena 

očista v podobě osprchování mýdlovou vodou a následným osušením na 

dekontaminačním pracovišti.  Poté následuje druhá dozimetrická kontrola. V případě, že 

je po osprchování naměřená hodnota menší než 10Bq/cm2, dostane zasažená osoba 

náhradní oděv a bude podrobena lékařské prohlídce. (URL39) 
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8  Evakuace 

Všechny zmíněné zásady mohou skončit evakuací. Ta je definována jako: „souhrn 

organizačních a technických opatření zabezpečujících přemístění osob, zvířat a věcných 

prostředků v daném pořadí priority z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, ve 

kterých je zajištěno pro osoby náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro 

věcné prostředky uskladnění.“ (Kyselák, 2012, str. 11). 

Evakuace se vztahuje na všechny osoby, které se nachází v místech ohrožených MU 

mimo osob, které se podílí na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo budou 

vykonávat jinou neodkladnou činnost. Evakuace je přednostně plánována pro děti do 15 

let, dále pro pacienty, kteří se nacházejí ve zdravotnických zařízeních, osoby umístěné 

v sociálních zařízeních, osoby zdravotně postižené a doprovod osob výše uvedených. 

Každá evakuace je závislá na konkrétní situaci, avšak vždy je nutné respektovat nařízený 

způsob evakuace, aby se předešlo panice a nevznikaly další problémy. (URL40)  

8.1  Evakuace řízená a neřízená  

Evakuace může být uskutečněna jako řízený proces, nebo může probíhat samovolně. Oba 

druhy evakuace dle realizace jsou uvedeny níže: 

Evakuace samovolná je druh evakuace, která není nikterak řízena, neboť obyvatelstvo při 

úniku před nebezpečím jedná podle své nejlepší úvahy. Je však důležité, aby orgány, které 

mají na starost řízení evakuace dokázaly získat nad celou situací kontrolu a v případě 

možných komplikací, které mohou nastat, usměrňovat její chod. (Chaloupka, Říha, 2009) 

Proces řízené evakuace je na rozdíl od samovolné řízen již od jejího vyhlášení, a to 

pracovními orgány, které jsou řízením evakuace pověřené. Obyvatelé jsou tak evakuování 

pěšky po předem připravených trasách nebo lze využít prostředky hromadné dopravy 

či vlastní vozidla. (Chaloupka, Říha, 2009) 

  



47 

 

8.2  Zásady chování obyvatelstva při evakuaci 

Doporučené zásady obyvatelstvu v případě nařízené evakuace jsou popsány na stránkách 

Hasičského záchranného sboru (URL41):  

• zjistit, jestli jsou i sousedé informováni o vyhlášené evakuaci, 

• nenechat hořet oheň v domácích topidlech, 

• další zásadou je povypínání veškerých elektrických spotřebičů kromě chladniček a 

mrazáků, dále je důležité uzavřít přívod vody a plynu, 

• připravit evakuační zavazadlo (viz kapitola 8.3), 

• malé děti by u sebe měly mít lístek, na kterém bude uvedeno jejich jméno a adresa, 

• domácí mazlíčky lze vzít s sebou, pokud však budou ponecháni doma, je důležité, aby 

měli zajištěný dostatek vody a potravy na několik dní, 

• při odchodu nezapomenout evakuační zavazadlo, uzamknout byt a na hlavní dveře 

přilepit oznámení o provedené evakuaci (viz tabulka 3.), 

• po opuštění domu se neprodleně dostavit do evakuačního střediska, osoby vlastnící 

automobil by se měli dostavit společně s vozidlem.  

 

 

Tabulka 3. Formulář č.1: Zpráva pro evakuační orgány I 

Adresa obecního  

(městského) úřadu  

  

  

Adresa osoby    

Příjmení, jméno    

Příjmení, jména,  

společně se mnou evakuovaných 

členů domácnosti  

  

  

Odjeli jsme dne: ............................. v ................................. hodin.  

Budeme se zdržovat na adrese:  

V bytě již nezůstala žádná osoba.  

  Podpis:  

Zdroj: URL42 
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8.3  Evakuační zavazadlo 

Evakuační zavazadlo je taška, která obsahuje veškeré potřebné věci, které jsou nezbytné 

k přechodnému opuštění domova v případě evakuace. Nastane-li taková situace, je 

důležité mít evakuační zavazadlo zabalené pro všechny členy rodiny. Platí zásada, že je 

přípustné pouze jedno zavazadlo na hlavu, přičemž váha zavazadla pro dospělé smí činit 

maximálně 25 kg, dětské zavazadlo maximálně 10 kg. Ideálním druhem zavazadla je kufr 

z důvodu skladnosti a snadné manipulace. (URL42)  

Doporučený obsah evakuačního zavazadla je přesně popsán v publikaci Ochrana 

obyvatelstva I. (Martínek, 2009 str. 89-90): 

• Osobní doklady (občanský průkaz, cestovní pas, rodný list, řidičský průkaz, 

vojenskou knížku, průkaz pojištěnce, oddací list, výuční list, vysvědčení o maturitní 

zkoušce, diplom, rozhodnutí o přiznání starobního důchodu, pojišťovací smlouvy, 

technický průkaz silničního motorového /přípojného/ vozidla, osvědčení o registraci 

vozidla, doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, popř. dohodu o pojištění 

vozidla /havarijní pojištění/ apod.,  včetně dokladů nezletilých rodinných 

příslušníků), psací potřeby a dopisní obálky se známkami. 

• Léky a zdravotní pomůcky (osobní léky, obvazy a další vybavení běžné lékárničky), 

příp. brýle ke čtení. 

• Cennosti (peníze, vkladní knížky, cenné papíry, smlouvy o stavebním spoření, 

penzijním a životním připojištění, platební karty apod.). 

• Sezonní oblečení (náhradní oděv, prádlo, obuv, pláštěnka). 

• Přiměřená zásoba prostředků osobní hygieny a hygienických potřeb. 

• Spací pytel (přikrývky), karimatku nebo nafukovací lehátko. 

• Jídelní nádobí, potřeby na šití, kapesní nůž, otvírač na konzervy. 

• Základní trvanlivé potraviny na 2-3 dny, včetně nápojů. Obecně je doporučována 

zásoba, složená převážně z trvanlivých potravin, obsahujících standardní pro zdravou 

výživu, nezbytné látky. Jedná se například o cukr, med, těstoviny, rýži, ovesné 

vločky, krupici, suchary, balený chléb, kondenzované mléko, tavený sýr, hotové 

pokrmy a instantní potraviny (polévky, bramborová kaše apod.), masové konzervy, 

rybí konzervy, konzervovanou zeleninu, konzervované ovoce, trvanlivé uzeniny a 
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luštěniny, kávu rozpustnou. K pití se doporučují minerální vody v plastových lahvích 

a další takto balené nápoje. Dále je třeba počítat s dietní stravou, stravou pro kojence 

a malé děti. 

• Kapesní svítilnu + náhradní baterie, svíčky, zapalovač nebo zápalky. 

• Mobilní telefon + nabíječku, popř. náhradní baterii. 

• Doporučuje se přenosný rozhlasový přijímač + náhradní baterie, píšťalka, předměty 

pro vyplnění dlouhé chvíle (např. stolní společenský hra, knížka). 

• (Pro případ evakuace osoby s jejím domácím zvířetem – zdravotnický průkaz 

domácího zvířete a vhodný obal nebo jiné zabezpečení pro převoz.)  

Obyvatelé jsou při vyhlášení evakuace v časové tísni a stresu. Při balení je proto nutné 

ujasnění priorit. Mezi nejdůležitější z nich patří strava a cenné doklady, které by za 

žádných okolností neměly u žádného obyvatele chybět. Všechny ostatní předměty se dají 

v případě nouze nahradit či půjčit. (URL46) 

 

Obrázek 12. Ukázka evakuačního zavazadla 

 

Zdroj: URL43  
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9  Improvizované úkryty 

V případě mimořádných událostí mohou nastat i situace, kdy nebude možné provést 

okamžitou evakuaci. Aby se předešlo ztrátám na životech, je vhodné mít povědomí, jak 

vybudovat improvizovaný úkryt, který může posloužit jako dočasné útočiště, a to 

především před průnikem toxických látek, ale i před radiačním zářením. 

„Improvizovaný úkryt (dále jen „IÚ“) je předem vybraný optimálně vyhovující prostor 

ve vhodných částech bytů, obytných domů, provozních a výrobních objektů, který bude 

upravován při hrozbě nebo vzniku MU fyzickými a právnickými osobami pro jejich 

ochranu a pro ochranu jejich zaměstnanců před účinky mimořádných událostí s využitím 

vlastních materiálních a finančních zdrojů.“. (Martínek, 2009 str.60) 

Zásady pro obyvatelstvo při výběru improvizovaného úkrytu (URL44): 

1. Důležitá je tloušťka obvodových zdí, která by měla mít minimálně 45 cm u zděných 

zdi nebo 30 cm v případě železobetonových zdí. 

2. Jestliže je za IÚ vybrán objekt s valenou klenbou, měla by mít zdivo minimální 

tloušťku 90 cm. 

3. Šířka klenby by měla mít nejméně 15 cm. 

4. Vchodové dveře by se měly otvírat směrem ven z úkrytu. 

5. IÚ, které jsou umístěny v bloku budov by měly obsahovat alespoň dva nouzové 

východy. V ideálním případě by měly být jednotlivé bloky mezi sebou propojeny. 

Zesilování ochranných vlastností improvizovaného úkrytu: 

Při zesilování ochranných vlastností je důležité vědět, proti čemu má daný úkryt chránit 

ukrývané osoby (URL44):  

1) Za předpokladu, že je jedná o mimořádnou událost způsobenou únikem toxických 

látek, je nejdůležitější dokonalé utěsnění a zalepení všech možných otvorů IÚ, 

kterými by se mohla nebezpečná látka dostat dovnitř. (URL44) 

2) V případě jaderné havárie je nejdůležitější činností v budování IÚ zesilovaní 

okenních otvorů, a to například pytli písku, cihlami nebo jiným materiálem, z důvodu 

rozšíření tloušťky zdi, aby tak byl zmenšen průnik radioaktivního záření. (URL44) 
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10  Závěr 

Náplní předkládané práce byly zásady chování obyvatelstva u vybraných mimořádných 

událostí, kterými byly konkrétně přirozené a zvláštní povodně, chemické a jaderné 

havárie. V první části však byla věnována pozornost integrovanému záchrannému 

systému, který provádí záchranné a likvidační práce a zajišťuje tak řešení krizových 

situací. Zásady, které jsou stěžejním bodem této práce, byly vytvořeny právě složkami 

integrovaného záchranného systému, který se tak stará o bezpečnost každého občana. 

Dále byly zmíněny mimořádné události, aby bylo patrné, jaké druhy existují a jakým 

konkrétním typům může člověk čelit. 

Prioritou této práce bylo poukázat na již zmiňované zásady chování obyvatelstva 

u vybraných mimořádných událostí. Výběr tématu práce plynul především z neznalosti 

občanů, jak se v nebezpečí chovat. Z tohoto důvodu byl vytvořen ucelený soubor 

informací, který popisuje, jak by měla vypadat ideální činnost obyvatelstva od zaznění 

varovného signálu. Mimo jiné je v práci popsána evakuace a stavba improvizovaných 

úkrytů, a to z důvodu, že by s oběma činnostmi měli být obyvatelé obeznámeni v případě 

komplikací, které v daných situacích mohou nastat.  

Nejzákladnějším prvkem, který je třeba znát, je povědomí o varovném signálu, který jako 

první informuje obyvatelstvo o možném nebezpečí. Mimo varovný signál však mohou 

občané slyšet tzv. „Zkoušku sirén“, která pouze testuje funkčnost sirén. U koncových 

prvků vysílání, které jsou vybavené modulem pro vysílání hlasové informace, je 

obyvatelům v ohrožené oblasti předána informace, o který druh nebezpečí se jedná.  

Zásady chování obyvatelstva jsou pro každou mimořádnou událost specifické. 

Kupříkladu u přirozených povodní je nejdůležitější příprava na možnou evakuaci. 

Vhodné je přestěhovat majetek do míst, která nebudou zasažena povodní, odstranit 

nebezpečné látky, které by mohly kontaminovat vodu, a především sledovat povodňovou 

situaci a řídit se pokyny orgánů obce a záchranářů. Další zásady chování byly popsány u 

zvláštních povodní, tou může být například zátopová vlna, která vzniká nejčastěji 

z důvodu narušení vodního díla. V takovém to případě je důležité poslouchat informační 

zdroje, které o aktuálním stavu vodního díla informují, následně zabalit evakuační 

zavazadlo a být připraven na plošnou evakuaci, která v rámci třetího stupně povodňové 
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aktivity může nastat. Vyhlášena může být i chemická havárie, její rozsah škod je ovlivněn 

především počasím. Z tohoto důvodu se doporučuje nepřibližovat se k ohnisku havárie, 

kde je koncentrace toxických látek největší. Naopak by obyvatelé měli vyhledat vhodné 

místo k úkrytu, utěsnit veškerá místa, kterými by se mohla nebezpečná látka dostat 

dovnitř, a připravit prostředky k improvizované ochraně a následnému odmoření. 

Poslední mimořádná událost, u níž byly popsány zásady chování v této práci, je jaderná 

havárie.  Ta patří z důvodu možného ozáření obyvatelstva k vůbec nejrizikovějším. 

V případě jaderné havárie je nezbytné okamžitě najít úkryt, před vstupem do budovy 

provést dekontaminaci, aby nebyly jaderné částice zaneseny do obyvatelných prostorů. 

Zabezpečit potraviny a nápoje před možnou kontaminací a na vyzvání použít jednu 

předepsanou dávku jodových tablet. 

Společným prvkem, který může u každé zmiňované události nastat, je evakuace. Ta byla 

zdůrazněna na konci práce. Každý občan by měl vždy uposlechnout pokyny odborných 

pracovníků, neboť svou nezodpovědností neohrožuje pouze vlastní život, ale také životy 

všech ostatních. 

Zásady chování obyvatelstva při mimořádných událostech by měly být základními 

znalostmi každého občana České republiky, neboť právě plnění všech pokynů, které byly 

v této práci sepsány, může v případě mimořádných událostí zajistit vetší šanci na 

záchranu životů. 
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