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Anotace 

ŠERÝ, VÍT. Návrh variant “Vhodného chování osob při mimořádné události“, které by 

mohly být využity pro vytvoření mobilní aplikace. Bakalářská práce. Ostrava: Vysoká 

škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta Bezpečnostního Inženýrství. 

Vedoucí bakalářské práce Ing. Dana Chudová, Ph.D., 2015, 49 s. 

Bakalářská práce se věnuje problematice adekvátního chování běžných občanů při 

řešení mimořádných událostí. Práce sestává ze dvou hlavních kapitol. První kapitola práce 

je věnována teoretickým aspektům mimořádných událostí, jejich obecné charakteristice, 

zásadním statistikám i jednotlivým případům vybraných mimořádných událostí. Druhá, 

praktičtěji zaměřená kapitola, pojednává o tom, jak správně postupovat při daných 

mimořádných událostech, jako je dopravní nehoda, únik nebezpečné látky, povodně, 

svahové pohyby, požáry, atmosférické poruchy a radiace.  

Cílem bakalářské práce je vytvoření návrhu pro mobilní aplikaci, která by sloužila 

jako vodítko pro běžné občany při řešení konkrétní mimořádné události nebo jako manuál 

pro vzdělávání žáků ve školách. 

Klíčová slova: Mimořádná událost, dopravní nehoda, únik nebezpečné látky, povodně, 

svahové pohyby, požár, atmosférické poruchy, radiace. 

Summary 

ŠERÝ, VÍT. A Proposal for Variants of “Suitable Behaviour of People during an 

Extraordinary Event” That Could Be Used for Mobile Aplication Creation. Ostrava: VŠB - 

Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering. Supervisor Ing. Dana 

Chudová, Ph.D., 2015, 49 p. 

This bachelor thesis deals with the issue of adequate behaviour of ordinary people 

in the solving of extraordinary events. This work is composed of two main chapters. The 

first chapter focuses on the theoretical aspects of unexpected events, their general 

characteristics, the most important statistics and also particular cases of chosen events. The 

second, more practical chapter, deals with the right conduct in given extraordinary events, 

such as traffic accidents, leakages of dangerous liquids, floods, landslides, fires, 

atmospheric disturbances and radiation.  



 

 

The aim of the thesis is the creation of a concept for a mobile application, which 

would serve as a guideline for ordinary people to help them solve particular extraordinary 

events or as a manual for the education at schools.  

Key words: extraordinary events, traffic accidents, leakage of dangerous liquid, flood, 

landslides, fire, atmospheric disturbances, radiation.  
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JE Jaderná elektrárna
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Úvod 

Svou práci jsem se rozhodl věnovat problematice chování běžných občanů při 

mimořádných událostech s důrazem na vyvození základních implikací pro vývoj široce 

dostupné mobilní aplikace, jež by mohla dostatečně snadnou a srozumitelnou formou 

instruovat běžné jedince k žádoucímu chování při nejobvyklejších typech mimořádných 

událostí. Dané téma považuji za obzvláště významné, neboť se v praxi může týkat 

prakticky kohokoliv a pro toho, kdo na ni není připraven, může mít mimořádná událost 

fatální důsledky. Chování většiny lidí je v takovém případě pod vlivem prudkého stresu 

zpravidla vysoce afektované a pozbývá na racionalitě, přirozené pro jednání za běžných 

okolností. Klíčové je vědět, jak v případě mimořádné situace jednat a dokázat podle toho 

postupovat. Jen tak se lze vyvarovat katastrofálním důsledkům – materiálním škodám, 

zraněním, v případě nejzávažnějších situací pak samotným ztrátám na lidských životech. 

Ústřední roli hraje míra připravenosti na tu či onu situaci, od níž se odvíjí schopnost 

pohotové reakce na danou událost a způsobilost k jejímu zdárnému řešení. Je třeba mít na 

zřeteli, že pojednávaná problematika obnáší dva základní aspekty. Prvním je zmíněná 

schopnost řešení již nastalé mimořádné situace; druhým, neméně závažným, je otázka 

samotné prevence vzniku takovýchto událostí. V případě, že lze vzniku mimořádné situace 

zabránit či jej alespoň v maximální možné míře omezit, není zapotřebí řešit následky. 

Komplexní přístup ke zdárnému omezení neblahých důsledků mimořádných událostí tedy 

spočívá v komplementaritě preventivních opatření a schopnosti pohotově a účinně řešit ty 

situace, jejichž vzniku se ani přes učiněná preventivní opatření nepodařilo zamezit. Cílem 

mé práce je vytvoření manuálu pro vhodné chování široké veřejnosti při různých typech 

mimořádných událostí, které by mohly být podkladem pro vytvoření mobilní aplikace. 
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Rešerše 

Předmětem rešerše je průzkum mobilních aplikací vytvořených pro řešení jednotlivých 

druhů mimořádných událostí. 

V rámci rešerše bylo prostudováno 23 zahraničních aplikací a čtyři aplikace vytvořené 

v České republice. Užší pozornost byla věnována čtyřem nejzajímavějším aplikacím – 

zahraničním aplikacím Wildfire, Arlington Prepares, Dangerous Goods a české aplikaci 

První pomoc. 

Aplikace Wildfire slouží uživatelům v případě vypuknutí požáru. Aplikace interaktivně 

radí, jak se zachovat při vzplanutí ohně, jak se jej pokusit v zárodku uhasit, jak postupovat 

v případě jeho dalšího šíření, stanoví priority v situaci časové nouze, určuje, co všechno se 

při likvidaci požáru nesmí opomenout apod. 

Arlington Prepares je aplikaci určenou pro řešení mimořádných událostí. Na základě 

uživatelem definovaných kritérií vyhodnocuje míru závažnosti nastalé situace a urgentnost 

jejího řešení, vyvozuje nejvhodnější východisko z nouze a stanoví posloupnost 

jednotlivých kroků vedoucích ke zdárnému vyřešení dané události. 

Dangerous Goods slouží k identifikaci nebezpečných látek. V praxi je využívána 

zejména motoristy či hasiči při úniku nebezpečných látek. Aplikace dokáže vyhledávat 

nebezpečné látky (UN číslo), poskytuje okamžité rady k postupům pro hasiče, informace o 

identifikačních číslech nebezpečnosti (kemler kód, Hazchem, Diamant). 

První pomoc je českou aplikací, vytvořenou Českým červeným křížem. Aplikace radí, 

jak se má člověk zachovat při záchraně lidského živote, okrajově řeší i chování lidí při 

požáru, při dopravní nehodě, při úniku nebezpečných látek a dalších mimořádných 

událostech. 
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Obecně lze konstatovat, že mobilní aplikace pro řešení mimořádných událostí jsou 

rozvinuty hlavně v zahraničí. Tyto aplikace se většinou zaměřují na jednotlivé typy MU, 

nikoliv ovšem na všechny případy MU. V ČR dosud nebyla vytvořena aplikace, jež by se 

komplexně zabývala problematikou řešení MU jako celku. Pro vývoj takové aplikace se 

lze inspirovat ze čtyř výše popsaných aplikací, zaměřených na jednotlivé typy MU. 
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1. Statistika MU v ČR 

Na celém světě včetně České republiky dochází v průběhu roku k nespočtu 

mimořádných událostí. Základní příčinou MU je přímo úměrný vztah mezi vyspělostí 

ekonomiky a počtem MU, zapříčiněný především vyšší mírou industrializace a z ní 

vyplývajícího vyššího množství MU souvisejících s využíváním technických zařízení 

(průmyslová zařízení, moderní dopravní prostředky apod.). 

Přehled MU na území ČR v letech 2010 až 2014 podává tabulka č. 1. Údaje 

vychází ze statistické ročenky, kterou vydává Generální ředitelství HSZ ČR Praha.          

Tab.   1 Jednotlivé druhy  MU dle statistiky 2010 – 2014 [1] 

Druh MU 
Počet událostí 

2010 2011 2012 2013 2014 

požáry 17 296 20 511 19 908 16 563 16 851 

dopravní nehody 18 053 17 061 18 910 19 023 19 219 

únik nebezpečných chemických látek 

celkem 
5 300 5 285 5 106 5 253 6161 

technické havárie celkem 62 961 50 035 52 084 63 596 50 965 

radiační nehody a havárie 0 1 1 1 1 

ostatní MU 2 6 67 8 52 

plané poplachy 8 037 8 202 7 909 7 837 7 527 

celkem 111 649 101 101 103 985 112 281 110 776 

Z tabulky č. 1 jsou dobře patrné zásadní trendy MU v ČR posledních letech. 

Z tabulky jasně vyplývá, že zdaleka největší podíl na MU v letech 2010 až 2014 měly 

technické závady, podílející se na celkovém množství MU ve sledovaném období z 57 %. 

Technické závady následují dopravní nehody s podílem 17 %, dále požáry, podílející se na 

celkové statistice MU z 15 %, následované planými poplachy (6 % MU) a úniky 

nebezpečných chemických látek (5 % z celkového množství MU).   
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Pro lepší přehled a porovnání je počet MU z tabulky č. 1 graficky znázorněn 

v obrázku č. 1. 

 

Obr.  1 Jednotlivé druhy událostí se zásahy JPO dle statistiky 2010 – 2014 [1] 

 

Tab.   2 Počet osob, které zahynuly při přírodních katastrofách ve světě v průběhu v 

průběhu 20 století [7] 

Přírodní katastrofa Úmrtí 

Povodně 6 851 740 

Zemětřesení 1 816 119 

Tropické cyklóny 1 147 877 

Sopečná činnost 96 770 

Svahové pohyby 60 501 

Mimotropické bouře 36 681 

Vlny teplého počasí 14 732 

Tsunami 10 754 

Vlny studeného počasí 6807 

Tornáda 7917 

Požáry 2503 

Celkem 10 052 401 
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 Z tabulky č. 2 vyplývá, že povodně mají za následek největší počet obětí, dále 

následuje zemětřesení, tropické cyklóny, sopečná činnost, svahové pohyby, mimotropické 

bouře, vlny teplého počasí, vlny teplého počasí, tsunami, vlny studeného počasí, tornáda a 

požáry. 

Za statistických údajů tabulky č. 1 a tabulky č. 2 jsem vyvodil, na co by se měla má 

aplikace především zaměřit. Údaje shrnuté v tabulce č. 1 mě vedou k závěru, že by se má 

aplikace měla zaměřit na požáry, dopravní nehody, úniky nebezpečných chemických látek. 

Z tabulky č. 2 jsem si vyhodnotil jako nejzávažnější povodně, svahové pohyby a 

atmosférické poruchy. Ostatní MU jsem nebral v úvahu, neboť se v ČR nevyskytují vůbec 

nebo pouze ojediněle. 
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2. Mimořádné události 

MU je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných působením člověka, přírodními 

vlivy, havárií, které ohrožují zdraví, majetek nebo životní prostředí a požadují provedení 

záchranných a likvidačních prací [2]. 

V následující části budu řešit jednotlivé MU, které se budou nacházet v navrhované 

aplikaci, jedná se o dopravní nehodu, únik nebezpečné látky, povodně, svahové pohyby, 

požáry, atmosférické poruchy a radiace. Jednotlivé MU budu rozebírat zprvu teoreticky, 

následně se jim budu věnovat praktičtěji.Tuto praktickou část budu následně využívat 

v navrhované aplikaci. 

2.1. Dopravní nehoda 

Během jednoho dne dojde k nespočtu dopravních nehod. Důvodem může být 

nepozornost řidičů, ale taky špatný technický stav dopravních prostředků.  

2.1.1. Teorie – Dopravní nehoda 

Dopravní nehoda je neočekávaná srážka jednoho nebo více dopravních prostředků, 

při níž dojde ke hmotné škodě nebo ke zranění. K dopravní nehodě může dojít na 

pozemních komunikacích, ale také v drážní, vodní nebo letecké dopravě. V aplikaci se 

zaměřuji na dopravní nehody na pozemních komunikacích, ale z velké části se dá aplikace 

využít i na ostatní nehody.  
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Obr.  2 Počet nehod v ČR od roku 1990 – 2013 [4] 

Z obrázku č. 2  vyplývá, že počet dopravních nehod v posledních letech značně 

poklesl. Nejvíce dopravních nehod bylo zaznamenáno v roce 1999 a nejméně v roce 2009. 

Přesto je zapotřebí se jimi zabývat, protože dopravní nehodu může člověk způsobit na 

každém kroku, přitom nemusí být řidič dopravního prostředku, stačí malá nepozornost při 

přecházení cesty a dopravní nehoda je tady.  

2.1.2. Praktická část – Dopravní nehoda 

V následujícím textu jsou uvedeny konkrétní postupy, jak se má člověk zachovat 

při dopravní nehodě, dopravní nehodě automobilu, který převáží nebezpečnou látku a kdy 

a koho zavolat, pokud se stane účastníkem dopravní nehody. Tyto texty jsou součástí 

aplikace.  

Jak se chovat při dopravní nehodě 

- ihned zastav auto, vypni motor, zapni výstražná světla, zatáhni ruční brzdu a zařaď 

zpáteční rychlost, oblékni si reflexní vestu 

- zkontroluj, zda z automobilu neunikají pohonné hmoty, pokud unikají pohonné 

hmoty, je lepší odpojit autobaterii a přivolat hasiče, v případě úniku benzínu je 

riziko výbuchu větší než u nafty 
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- při požáru automobilu, použij hasicí přístroj, pokud hoří v motorové části, tak 

kapotu přiotevři a mezerou, která vznikla mezi kapotou a rámem automobilu stříkej 

hasivo, kapotu neotvírej, jinak by došlo k přísunu velkého množství kyslíku, který 

podporuje  hoření a tím pádem ke zvýšení intenzity hoření a mohlo by dojít 

k popálení dotyčné osoby 

- pokud to vyžaduje daná situace, přivolej hasiče, policii, záchrannou službu 

- snaž se, aby se všichni lidé dostali z havarovaného automobilu, v případě poranění 

páteře (brní, necítí konečky prstů nebo části těla), zaklínění vyčkej na záchranáře, 

pokud se nejedná o bezprostřední ohrožení života (např. hořící automobil) 

- výstražný trojúhelník umísti na viditelném místě ve vzdálenosti 50 m od místa 

dopravní nehody, na dálnici 100 m 

- v případě poskytování první pomoci se soustřeď na základní životní funkce 

(vědomí, dýchání, otevřené zlomeniny) 

- pokud vozidlo ohrožuje účastníky silničního provozu, odstraňte ho, původní polohu 

vozidla je potřeba označit křídou, sprejem, improvizované prostředky (písek, 

kamínky,…), pořiď fotodokumentaci 

- v nepřehledném úseku mají účastnící právo řídit dopravu nebo zastavovat vozidla 

- zabezpeč automobil proti odcizení cenností, dokladů,… 

- zajisti svědky nehody 

- řiď se pokyny záchranářů, policistů [21] 

Jak se chovat při nehodě s automobilem, který převáží nebezpečnou látku 

Staneš-li se účastníkem dopravní nehody s automobilem, který převáží 

nebezpečnou látku, je velmi důležité všimnout si značek, které se nacházejí na přední a 

zadní části automobilu, u cisteren pak ještě i na boční části. Značka se skládá ze dvou 

identifikačních čísel: Kemler – kód a UN – kód. Z Kemler – kódu si můžeš zjistit o jak 

nebezpečnou látku se jedná a na základě toho přizpůsobit své jednání. 
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Obr.  3 Číselné značení nebezpečných látek v rámci přepravy [22] 

Kemler – kód 

Dvoumístná až třímístná kombinace čísel, která je v některých případech doplněna 

znakem X = látka nesmí přijít do styku s vodou. 

 První číslo označuje hlavní nebezpečí, druhé a třetí číslo označuje druhotné 

nebezpečí, s kterým je nutné počítat.  

 Čísla zdvojená, znamená zvýšení nebezpečí. (např. 66 - velmi jedovatá látka).  

 2 - Plynná látka (Uvolňování plynů pod tlakem) 

 3 - Hořlavá kapalina (Hořlavost par kapalin a plynů) 

 4 - Hořlavost pevných látek 

 5 - Látka podporující hoření (Oxidační účinky) 

 6 - jedovatá látka (Toxicita) 

 7 - Radioaktivní látka 

 8 - žíravá látka (Leptavé účinky) 

 9 - Samovolná reakce (Nebezpečí prudké, bouřlivé reakce) 

 0 - Bez významu  

Příklad:  

- X36 – hořlavá jedovatá kapalina, která nesmí přijít do styku s vodou  

- 287 – plynná žíravá radioaktivní látka 

UN – kód 

Čtyřmístný číselný kód, který látku jednoznačně identifikuje [22]. 
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Kdy a koho přivolat na pomoc při dopravní nehodě 

Hasiče volej v případě 

- vzniku požáru 

- úniků nebezpečné látky 

- nutnosti vyproštění osob 

Polici volej v případě  

- dojde ke zranění nebo usmrcení osob, ke hmotné škodě některého z účastníků 

nehody, která přesahuje 100 000 Kč, pokud dojde ke škodě třetí osoby 

- při porušení pozemní komunikace, životního prostředí 

- potřeby řídit dopravu 

- zabezpečení místa nehody 

- vyšetření nehody 

Záchrannou službu volej v případě 

- zranění (krvácení, bezvědomí, zástava dechu,…) [21] 
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2.2. Únik nebezpečné látky 

Další MU je únik nebezpečné látky. Frekventované mediální zprávy o únicích NBL 

svědčí o tom, že jde o velmi časté MU s nezanedbatelnými následky. Charakteristickým 

následkem úniku NBL bývá znečištění životního prostředí, v případě havárií většího 

rozsahu dochází ke škodám na lidském zdraví nebo dokonce ke ztrátám na lidských 

životech. 

2.2.1. Teorie – Únik nebezpečné látky 

S NBL se setkáváme v průmyslu a při dopravě. V průmyslových podnicích dochází 

k výrobě, manipulaci, skladování nebezpečných chemických látek a směsí v plynném, 

kapalném i pevném skupenství. Doprava NBL probíhá po silnici, železnici, vodních tocích, 

ale i leteckou dopravou. Úniky NBL ze stacionárních zdrojů mají svým rozsahem 

zpravidla ničivější dopady, k úniku NBL z mobilních prostředků ovšem dochází častěji. Za 

úniky NBL mohou nezřídka technologické havárie. Příkladem takové události může ničivá 

průmyslová havárie, k níž došlo v noci z 2. na 3. prosince 1983 v indickém Bhópálu, na 

jejíž následky zemřelo více než 5000 lidí. K úniku NBL nejčastěji dochází působením: 

 člověka (např. špatné zacházení s NBL, špatné skladování NBL, atd.), 

 přírodních vlivů (např. povodně, sesuvy půdy, vichřice, atd.), 

 teroristického útoku, 

 válečných operací [9] 

  K závažným haváriím s únikem NL došlo také v České republice. Příkladem může 

být únik čpavku 3. dubna 2009  z firmy ve Všehrdech na Chomutovsku. Látky se 

nadýchalo celkem 25 osob. Čtrnáct z nich muselo být odvezeno do chomutovské a 

kadaňské nemocnice. V České republice je tato problematika ošetřena zejména zákonem o 

prevenci závažných havárií č. 59/2006 Sb. Zákon stanoví požadavky jak na provozovatele, 

tak i státní správu jakožto kontrolní orgán. Přesto existuje stále určitá míra 

pravděpodobnosti, že k takovým to závažným haváriím dojde. 
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2.2.2. Praktická část – Únik nebezpečné látky 

Praktická část se zabývá vhodným chování člověka při úniku NBL. V návrhu 

aplikace je popsáno, jak se má člověk zachovat při úniku NBL, nachází-li se v budově, na 

volném prostranství, ale taky základní vědomosti vybrané NBL. Pro mou aplikaci jsem 

vybral jako příklad chlór, s kterým se může běžný člověk setkat. 

Jak se chovat při úniku NBL 

Pokud se nacházíš v budově 

- utěsni okna, dveře a další otvory, kterými by se mohla NBL dostat do objektu 

- vypni ventilaci, vzduchotechniku apod. 

- informuj o úniku tísňovou linku 150 nebo 112 

- pokud se ti nedaří utěsnit otvory, nebo cítíš nějaký zápach, použij improvizovanou 

ochranu ( např. navlhčený kapesník) 

- poslouchej rádio, televizi, rozhlas  

- řiď se pokyny zasahujících složek 

Pokud se nacházíš na volném prostranství 

- při úniku nebezpečné látky opusť zamořený prostor 

- utíkej proti směru větru 

- chraň si dýchací cesty improvizovanou ochranou (kapesníkem, kusem látky, oděvu, 

pokud máš u sebe tekutinu navlhči textilii) 

- informuj o úniku tísňovou linku 150 nebo 112 

- zachovej klid a snaž se pomoci starším lidem, dětem s bezpečným ukrytím 

- ukryj se v budově, utěsni okna, dveře 

- poslouchej rádio, televizi, rozhlas  

- řiď se pokyny zasahujících složek [23] 

V aplikaci budou uvedeny také jiné druhy NBL, které na základě statistiky 

dopravních nehod se jeví jako rizikové. Jako příklad uvádím chlor, protože je to látka, 

s kterou se může běžný člověk dostat do styku velmi snadno. 
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Chlor  

Charakteristika: 

- žlutozelený plyn, těžší než vzduch, značně jedovatý a žíravý, při styku s vlhkým 

vzduchem tvoří mlhy 

Pokud je plyn pod tlakem, může vybouchnout. 

Pokyny pro bezpečné zacházení: 

- používat ochranné rukavice a ochranné obleky 

Pokyny pro první pomoc: 

Všeobecné pokyny:  

Vysoké koncentrace působí dusivě. Příznaky jsou ztráta orientace, bolesti hlavy, nevolnost, 

ztráta vědomí. Přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Udržovat v klidu a teple. Při 

zástavě dechu poskytnout umělé dýchání 

Při nadýchání: Při bezvědomí zajistit základní životní funkce, uložit do stabilizované 

polohy a přivolat lékaře. 

Při styku s kůží: znečištěný oděv odstranit. Zasažený povrch kůže omývat nejméně 15 min 

vodou. Vyhledat lékaře. 

Při zasažení očí: dojde-li k vstříknutí do očí, ihned důkladný výplach spojivkového vaku. 

Neprodleně vyšetřit u lékaře  

Při požití: není považováno za možný způsob expozice  

Hasiva 

- je možné použít jakýkoliv hasícího přístroj [24] 

Výstražné symboly nebezpečnosti 

 

Obr.  4 Výstražné symboly nebezpečnosti [24] 
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2.3. Povodeň 

S povodněmi se v České republice setkáváme poměrně často, jedná se hlavně o 

jarní období, kdy dochází k tání ledu. Vyskytují se, ale i povodně z důvodu dešťů. 

2.3.1. Teorie - Povodeň  

Povodeň lze definovat jako přechodné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných 

povrchových vod, při kterém  voda zaplavuje území mimo koryto a následně může 

způsobit škody. 

V závislosti na mechanismu vzniku se povodně dělí na přirozené a zvláštní:  

a) Přirozené povodně 

Jedná se o výrazné zvýšení vodní hladiny toků a jiných povrchových vod, které je 

způsobené přírodními jevy, v souvislosti s: 

- táním sněhu 

- dlouhodobými lokálními dešťovými srážkami 

- krátkodobými dešťovými srážkami velké intenzity 

- vlivem pohybu ledů ve vodních tocích 

Podle ročního období lze povodně dělit na povodně jarní, letní a zimní. 

b) Zvláštní povodně 

      Mezi zvláštní povodně se zahrnují povodně způsobené: 

- poškozením vodního díla 

- protržením vodního díla 

Většinou se jedná o povodně, které jsou vyvolané činností člověka. Tohle působení 

může být úmyslné (např. teroristický útok, úmyslné poškození vodního díla, apod.) nebo 

neúmyslné (např. technická závada, selhání technologie, apod.). 

Zvláštní povodně jsou většinou spojeny s výskytem přirozených povodní, což může 

mít za následek  přeplnění kapacity vodních nádrží, přehrad, rybníků, apod., a následně 

jejich protržení [5]. 
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Tab.   3 Povodně v ČR v letech 1997 – 2011 z hlediska počtu ztrát na lidských a výše 

povodňových škod [6] 

 

Povodně v České republice v roce 1997, které byly způsobeny přívalovými dešti, 

zasáhly velkou část Moravy a východních Čech. Následky byly katastrofální, zahynulo 60 

osob a byly způsobeny miliardové materiální škody. Proto je důležité dbát na ochranu před 

povodněmi. Jak můžeme vidět v následujících letech 1998 až 2010, počet ztrát na lidských 

životech a materiálních škod se snížil. 

2.3.2. Praktická část – Povodeň 

V následující praktické části se budu věnovat problematice povodní. Jsou zde 

popsány základní vědomosti o povodni, správný postup chování člověka při povodni a 

správné umístění a plnění pytlů pískem. 

Základní vědomosti o povodni 

Povodeň je přechodné zvýšení hladiny vodních toků, při kterém voda již zaplavuje 

území mimo koryto a může způsobit škody [5]. 

Stupně povodňové aktivity (SPA): 

1. SPA – stav bdělosti 

- nastává při nebezpečí povodně  

2. SPA – stav pohotovosti 

- nastává, pokud nebezpečí přerostlo do skutečné povodně 

3. SPA – stav ohrožení 

- nastává při ohrožení životů, zdraví, majetku v zaplavovaném území  
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Jak se chovat při povodni 

- snaž se dostat auto do bezpečného místa, kde se voda nedostane 

- připrav si evakuační zavazadlo (viz. Evakuace -> plošná evakuace -> evakuační 

zavazadlo) 

- přestěhuj potraviny, elektroniku, cenné věci, nábytek, nebezpečné látky, které by 

mohly kontaminovat vodu, půdu do vyšších poschodí 

- připrav si rádio na baterky pro případ výpadku elektřiny, abys mohl poslouchat 

informace o vyvíjející se situaci 

- připrav si pytle s pískem a utěsni s nimi nízko položené okenní otvory, dveře 

- domácí zvířata odveď do bezpečného místa 

- při zaplavování budovy vypni přívod plynu, vody, elektrického proudu (dej si 

pozor na dotyk spotřebičů pod proudem, pokud stojíš ve vodě) 

- pokud nemáš možnost uniknout sám, volej 112 nebo 150 

- snaž se pomáhat starším lidem, dětem 

- snaž se dostat na bezpečné místo, kde nebudeš ohrožen vodou  

- pokus se zajistit přechodné ubytovaní u příbuzných, mimo zaplavované území, 

pokud se nemáš kde ubytovat, dostav se na určené evakuační středisko 

- řiď se pokyny opuštění bytu (viz.  Evakuace -> plošná evakuace -> pokyny 

opuštění bytu) [26] 

Jak správně naplnit a umístit pytle s pískem 

- sežeň si pytle (např. pytel na obilí, ale nikdy nepoužívej igelitové pytle), písek a 

lopatu 

- naplň optimálně pytle pískem 

 

Obr.  5 Plnění pytle pískem [27] 
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Jednořadé kladení pytlů s pískem 

- Maximální výška hráze 1,5 m 

Kladení 

- Horní vrstva pytlů překrývá spodní vrstvu pytlů pod ní (tzv. cihlová vazba) 

- Zavázaná část pytlů musí směřovat opačným směrem, než je tok vody 

- Kladení pytlů se provádí ze šikma (cca. 10°), z důvodů usazenin 

 

Obr.  6 Jednořadé kladení pytlů s pískem [27] 

Víceřadé jednosměrné kladení pytlů s pískem 

- Maximální výška hráze 1,5 m 

- Volí se tam, kde se předpokládá větší množství proudící vody 

Kladení 

- Horní vrstva pytlů překrývá spodní vrstvu pytlů pod ní (tzv. cihlová vazba), pata 

vnitřní řady musí být přesazena přes zavázanou část pytlů  

- Zavázaná část pytlů musí směřovat opačným směrem, než je tok vody 

- Kladení pytlů se provádí ze šikma (cca. 10°), z důvodů usazenin 

  



19 

 

 

Obr.  7 Víceřadé jednosměrné kladení pytlů s pískem [27] 

Kombinované kladení pytlů s pískem 

- Značná pevnost, maximální výška hráze 2 m 

Kladení 

- 1.Vrstva z vnitřní strany má pytle položené po délce a z druhé strany jsou kladeny 

stejným způsobem jako u jednořadého kladení písku (viz. Povodeň -> Jak správně 

naplnit a umístit pytle s pískem -> Jednořadé kladení pytlů s pískem) 2. Vrstva je 

kladena obráceně (tzv. na cihlu a půl) 

- Je vhodné vysypat mezery mezi pytli zeminou [29] 

 

Obr.  8 Kombinované kladené pytlů s pískem [29] 
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2.4. Sesuvy půdy 

Sesuvy půdy patří v ČR k nejčastějším sesuvným pohybům. K sesuvům půdy 

dochází při narušení stability svahu a to může být způsobeno přírodními vlivy, ale taky 

činností člověka. Například jílovité podloží může způsobit, že po něm horní vrstvy 

kloužou. 

2.4.1. Teorie – Sesuvy půdy 

Faktory, které narušují stabilitu svahu: 

- otřesy a vibrace (např. zemětřesení, stroje, výbuchy trhavin, atd.) 

- změna obsahu vody (např. tání sněhu) 

- činnost mrazu 

- zvětrávání hornin 

- změna vegetace 

Rozdělení sesuvů pudy: 

1. pomalé sesuvy – rychlost pohybu je několik cm za rok, nezpůsobují náhlé škody, 

ale mohou přejít do rychlejších sesuvů 

2. středně rychlé sesuvy půdy – rychlost pohybu jsou v metrech za hodinu nebo za 

den 

3. rychlé sesuvy půdy – jedná se o pohyby, které mají katastrofální důsledky, jejich 

rychlosti jsou v desítkách km za hodinu. Člověk nemá dostatek času na evakuaci 

[2]. 

2.4.2. Praktická část – Sesuvy půdy 

V praktické části se zabývám postupy, jak se má člověk chovat, dojde-li k sesuvům 

půdy a také tím, jak má člověk předcházet tomu, aby k sesuvům nedošlo. 

Jak se chovat a předcházet poraněním vlivem sesuvu půdy 

- vyhýbej se místům, kde by mohlo k sesuvům docházet, jedná se o místa, kde hrozí 

zřícení skal, uvolnění  kamenů, uvolnění bahenních proudů a sněhových lavin 

- k sesuvům půdy dochází především u strmých svahů, které mají sklon větší než 22° 
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- kritický úhel pro vznik sněhové laviny je 22° až 25°, ale mohou vzniknout i na 

mírnějších svazích 

- sněhové laviny vznikají hlavně na hladkém travnatém podloží, keře a kameny 

sněhovým lavinám brání  

- pokud se nacházíš v reálné hrozbě, kdy může k sesuvům dojít, snaž se co 

nejrychleji opustit nebezpečné místo 

- směr úniku si zvol do strany a směrem nahoru 

- v případě zavalení se snaž vytvořit nad sebou krunýř, kvůli vzduchové zásobě, 

pokud máš u sebe telefon, snaž se přivolat pomoc [25] 
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2.5. Požár 

Požár je nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob, zvířat 

nebo k materiálním škodám [8]. 

2.5.1. Teorie – Požár 

Požár vzniká v řadě případů nedbalostí, neopatrností nebo úmyslem člověka. 

V mnoha případech  je požár druhotným projevem některé MU, např. havárie NB, 

technické závady, nehod, apod.. 

 Požáry, které jsou způsobeny přírodními živly, jako je blesk, vysoké letní teploty, 

se v ČR tak často nevyskytují [2]. 

 Z obrázku č. 9 můžeme vypozorovat, že příčiny vzniku požáru jsou nejčastěji od 

technických závad, dále následuje nedbalost, úmysly, požáry komínových těles, topidla a 

samovznícení. 

 

Obr.  9 Příčiny vzniku požáru [1] 
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2.5.2. Praktická část – Požár 

Praktická část je zaměřena na základní vědomosti o hoření, dále se věnuje 

nejčastějším příčinám požáru v domácnostech, předcházení požárů v domácnosti a 

v přírodě, chování člověka při požáru, pokud se nachází v domácnosti, ve veřejném 

objektu, má znemožněný únik a nebo se vznítí oděv. Další část praktické práce se věnuje 

problematice HP. Jejich dělení, vhodnému výběru  HP pro hašení jednotlivých hořících 

materiálů, správnému používání HP. 

Základní vědomosti o hoření 

Hoření je fyzikálně - chemická - oxidační  reakce, která je doprovázena vývojem 

světla a tepla. 

Jedná se o exotermickou reakci = dochází k uvolňování tepla. 

Podmínky pro hoření: 

a) hořlavá látka (např.: dřevo) 

b) oxidační prostředek (např.: kyslík) 

c) zdroj zapálení (např.: plamen, jiskra) 

Hořlavý soubor = hořlavá látka + oxidační prostředek 

 

Obr.  10 Trojúhelník hoření [10] 

 

Hoření se dělí: 

Dokonalé hoření 

Je dokonale proběhlá chemická reakce. Při dokonalém spalování nevznikají 

zplodiny, které jsou schopné dalšího hoření, vzniká oxid uhličitý a vodní páry. Příklad 

může být hoření plynového sporáku. 
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Nedokonalé hoření 

Při nedokonalém hoření vznikají zplodiny, které jsou schopny dalšího hoření. 

Příkladem může být požár v místnosti. Při  nedokonalého hoření  je častým produktem  

oxid uhelnatý CO. 

Explozivní hoření 

Další způsob jak může probíhat hoření je formou výbuchu. Výbuch je rychlá 

fyzikálněchemická reakce, která vede k uvolňování velkého množství energie [11]. 

Co je to požár 

Požár je nežádoucí hoření, které se šíří nekontrolovatelně v prostoru, při kterém 

došlo k poškození majetku, ke zranění nebo ztrátám na životě. 

Při hoření vznikají toxické látky, proto je důležité chránit si dýchací cesty 

navlhčeným kapesníkem a co nejrychleji opustit zasažený prostor. Při hoření nejčastěji 

vznikají tyhle toxické látky: oxid uhelnatý (CO), oxid uhličitý (CO2), fosgen (COCl2), 

chlorovodík (HCl), oxid siřičitý (SO2), oxid dusnatý (NO), oxid dusičitý (NO2), 

kyanovodík (HCN) a další toxické látky [12]. 

Nejčastější příčiny požáru v domácnosti 

- nedbalost při vaření (zapnutý sporák bez dozoru, hořlavé materiály v blízkosti 

vařiče, zalití horkého oleje vodou …) 

- skladování hořlavých látek na nevhodných místech 

- kouření v místnosti 

- nedodržování údržby topidel a kouřovodů 

- závada na elektroinstalaci spotřebičů 

- děti se zápalkami 

- nesprávné zacházení s otevřeným ohněm (svíčky v blízkosti hořlavých látek, 

nedbalost při svařování) 
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Nejčastější příčiny požáru v přírodě 

- úder blesku 

- odhození nedopalku od cigaret 

- rozdělávání  otevřeného ohně na nevhodných místech 

- nedostatečné uhašení otevřeného  ohně v přírodě 

- vypalování suché trávy 

Jak předcházet požárům v domácnosti 

- nenechat otevřený oheň bez dozoru (svíčky, sporák…) 

- vybavit domácnosti hasícím přístrojem a hlásičem požáru 

- pravidelná kontrola topidel a kouřovodů 

- uchovávat zápalné zdroje mimo dosah dětí a zamezit přístup dětí k otevřenému 

ohni 

- správná manipulace s elektro spotřebiči (dle návodů) 

- el. spotřebiče nakupovat pouze u autorizovaných prodejců 

- hořlavé, výbušné, toxické látky skladovat v určitém množství, na bezpečném místě 

Jak předcházet požárům v přírodě 

- rozdělávat otevřený oheň na bezpečných místech  

- neodhazovat nedopalky do trávy 

- nevypalovat trávu 

- uhasit otevřený oheň (např. vodou, pískem, hlínou…) 

Jak vytvořit bezpečné místo: 

- stanov si bezpečnou vzdálenost od porostu, suché trávy, aby v případě odletu jiskry 

nedošlo k iniciaci porostu, suché trávy 

- vykopej si jámu, kterou obložíš kamením (neber kámen z řeky, který je mokrý, při 

zahřátí může prasknout a odletující kusy kamene tě poranit) [12] 

Jak se chovat při požáru v domácnosti 

- pokus se zachovat klid a jednej s rozvahou 

- cítíš-li kouř, chraň si dýchací cesty navlhčeným kusem látky 



26 

 

- nerozsvěcuj světla, pokud cítíš plyn 

- neotvírej dveře, nejprve vyzkoušej lehkým dotykem prsty kliku u dveří, jestli není 

horká 

- jestli-že je klika horká, neotvírej je (ve druhé místnosti může hořet) a utěsni otvory 

pod dveřmi kusem látky, aby nemohl kouř pronikat k tobě 

- pokud je to ve tvých silách, pokus se požár uhasit - hasicími přístroji, hydranty na 

chodbách, kusy těžkých látek, aby došlo k uhašení… 

- jestli se ti požár nedaří uhasit vlastními silami, tak varujte ostatní obyvatele 

voláním „HOŘÍ“ 

- z místa požáru odstraň látky, které by mohly vybouchnout (např. benzín, nafta..) 

- volej tísňovou linku 112 nebo 150 

- uzavři hlavní uzávěr plynu a přívod elektrického proudu, pokud se nenachází 

v místě požáru 

- vyhledej bezpečnou únikovou cestu, nepoužívej výtahy 

- snaž se pomoci lidem, kteří si nemohou pomoci sami (děti, starší lidé, imobilní 

osoby) 

- nevracej se do hořícího objektu 

- vyhledej bezpečné místo, vyčkej příjezdu hasičů 

Jak se chovat při požáru, máte-li  znemožněný únik 

- zůstaň v klidu 

- máš-li telefon, zavolej 112 nebo 150 

- uzavři dveře a otvory, pod dveře dej nejlépe namočený nebo navlhčený kus látky 

- navlhči si kus látky na zakrytí dýchacích cest 

- pokud je v místnosti okno tak se snaž k němu dostat, mávej na hasiče, volej 

„HOŘÍ“ nebo vyvěs z okna velký kus látky 

- zvaž otevírání okna, může způsobit průvan a rychlejší pronikání zplodin 

- najdi si místo, které je nejvíce vzdálené od místa požáru a snaž se odstranit hořlavé 

předměty, které by mohly podporovat hoření 

- v případě zakouření místnosti se pohybuj při zemi 

- snaž se dýchat zhluboka a klidně 

- neukrývej se pod postel nebo do skříní [13] 
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Jak se chovat při požáru ve veřejném objektu 

Pokud vznikne požár ve veřejném objektu, řiď se se požárně poplachovými 

směrnicemi. Požárně poplachové směrnice obsahují: 

- jak se má člověk zachovat, zpozoruje-li požár 

- co je nutné uvést při ohlášení požáru 

- jak se vyhlašuje požární poplach 

- telefonní čísla na tísňové linky 

- telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb 

Požárně poplachové směrnice se vyvěšují na viditelném místě, aby byly přístupné všem 

osobám, které se nacházejí v objektu [14]. 

Jak se chovat při vznícení oděvu 

Pokud nemáš možnost uhasit se vodou, tak se uhas podle tohoto pravidla: 

- ZASTAV SE - pokud se budeš snažit utíkat nebo nějak pohybovat, tak se oheň 

bude dále šířit po tvém oblečení. Pokud uvidíš člověka, který se pohybuje, tak se jej 

snaž zastavit a donutit k ulehnutí na zem. 

- LEHNI SI - lehni si na zem a obličej si zakryjte dlaněmi, v případě že ti hoří 

rukávy, tak si obličej nezakrývej. 

- KUTÁLEJ SE - válej se dokud oheň neuhasne. Válením zamezíš přístupu kyslíku 

potřebného k hoření. Pokud máš po ruce nějakou textilii (textilie nesmí být 

z umělých vláken), je možné ji použít k uhašení hořícího oděvu. 

- Popálených ploch se nedotýkej, chlaď je a vyhledej lékařskou pomoc [15] 
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Podle čeho se dělí hasicí přístroje 

Vhodné použití hasicího přístroje je dáno druhem hořlavé látky – ty se dělí do tzv. tříd 

požáru: 

- A - hoření pevných látek hořících plamenem nebo žhnutím (např. dřevo, uhlí, textil, 

papír, sláma, seno, plasty) 

 

Obr.  11 Značka třídy požáru A [17] 

- B - hoření kapalných látek a látek, které do kapalného skupenství přecházejí (např. 

benzín, nafta, oleje, barvy, laky) 

 

Obr.  12 Značka třídy požáru B [17] 

- C - hoření plynných látek hořících plamenem (např. propan-butan, zemní plyn, 

svítiplyn, acetylen) 

 

Obr.  13 Značka třídy požáru C [17]  

- D - hoření lehkých alkalických kovů (např. hořčík a jeho slitiny s hliníkem) 

 

Obr.  14 Značka třídy požáru D [17] 
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- F - hoření jedlých olejů a tuků (např. rostlinné nebo živočišné oleje a tuky) 

 

Obr.  15 značka třídy požáru [17] 

V domácnosti se doporučuje použít práškový hasicí přístroj typu ABC. 

Jaké hasicí přístroje a nástěnný hydrant jsou vhodné pro hašení 

Vodní HP 

- vhodný k hašení papíru, dřeva a dalších pevných hořlavých látek, alkoholu 

- není vhodný k hašení benzín, nafta, líh, hořlavé plyny, cenné papíry (archivy) 

- nesmí se použit k hašení elektrického zařízení, lehkých a hořlavých alkalických 

kovů, látky prudce reagující s vodou (např. kyseliny), rostlinné a živočišné tuky a 

oleje 

Pěnový HP  

- je vhodný na hašení pevných hořlavých látek, benzínu, nafty, minerální oleje a tuky 

- není vhodný k hašení hořlavých kapalin mísící se s vodou, hořlavé plyny 

- nesmí se použít na hašení elektrických zařízení, lehkých a hořlavých alkalických 

kovů 

Práškový HP 

- je vhodný k hašení elektrického zařízení pod proudem, hořlavých plynů, benzín, 

nafta, oleje, pevné materiály 

- není vhodný k hašení dřeva, uhlí, textil 

- nesmí se použít k hašení lehkých a hořlavých alkalických kovů 

Sněhový HP (CO2) 

- je vhodný  k hašení elektrického zařízení pod proudem, hořlavých plynů, hořlavých 

kapalin, jemné mechaniky a elektrického zařízení 

- není vhodný k hašení pevných hořlavých látek 

Nesmí se použít k hašení lehkých a hořlavých alkalických kovů, hořlavého 

prachu, sypkých látek  



30 

 

Halonový HP 

- je vhodný k hašení hořlavých kapalin, elektrického zařízení pod proudem 

- není vhodný k hašení pevných látek 

- nesmí se použít k hašení lehkých kovů a žhnoucích látek 

- v uzavřených a nevětraných prostorech mohou při jeho použití vznikat toxické 

plyny 

Nástěnný hydrant 

- je vybaven hadicí a proudnicí 

- připojíte-li proudnici k hadici, je nástěnný hydrant připraven k použití 

- nástěnný hydrant se nesmí použit k hašení elektrického zařízení [17] 

Jak správně zacházet s hasicím přístrojem 

- pokud se nacházíš v prostoru, kde na tebe působí vítr, tak has po směru větru 

- has přerušovaně a opakovaně v pomalých intervalech 

- nestříkej do plamenů a dýmu, ale do ohniska požáru a snaž se pokrýt hasicím 

prostředkem celý hořící předmět 

- větší požár zdolávat více hasicími přístroji, hasicí přístroje nasazujeme současně, ne 

za sebou 

- vhodné je použít kombinovaného postupu hašení např. zamezením přístupu 

vzduchu do prostoru hoření překrytím kusem těžké látky 

- po uhašení požáru hlídat požářiště, aby nedošlo k opětovnému vzplanutí ohně 

- hoří-li celá místnost, zavři dveře a utíkej do bezpečí [18] 
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 Obr.  16 Popis hasicího přístroje [10]  
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2.6. Atmosférické poruchy 

S atmosférickými poruchami se v České republice setkáváme hlavně v podobě 

vichřic a bouří, které se u nás vykytují hlavně v letních obdobích. 

2.6.1. Teorie – Atmosférické poruchy 

Atmosférické poruchy jsou způsobeny přírodními vlivy. Mezi atmosférické 

poruchy patří tornáda, hurikány, bouřky, prudké zimní bouře, sucho, vedro, přívalové 

deště, atd… Pro aplikaci jsem vybral vichřici a bouři, s kterými se setkáváme nejčastěji. 

2.6.2. Praktická část – Atmosférické poruchy 

V následující části jsou popsány vhodné postupy chování člověka při vichřici, 

pokud se nachází doma nebo na volném prostranství. Další část se zabývá vhodnými 

postupy chování při bouřce jak v domácnosti, tak i na volném prostranství. 

Jak se chovat při vichřici, pokud se nacházíš doma 

- příprav si svíčku, rádio na baterky pro případ výpadku proudu 

- snaž se zajistit předměty, které by mohly ohrozit okolí (např. květináče, zahradní 

nábytek), zavři okna, dveře  

- pomáhej starým, nemocným lidem 

- uvědom si, že největší cenu má lidský život, až potom majetek  

Jak se chovat při vichřici, pokud se nacházíš na volném prostranství 

- nezdržuj se v blízkosti stromů 

- vyhýbej se  budovám, z kterých hrozí odtržení krytiny, plechu 

- omez pohyb venku a jízdu autem 

- neparkuj auto pod stromem nebo v blízkosti stromů 

- vyhledej bezpečné místo (např. dům, veřejný objekt…) 

- nechoď do lesa 

- pokud za silného větru řídíš auto, zpomal, nárazem větru se auto může stát 

neovladatelným 

- spadlých elektrických drátů se nedotýkej 
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- pomáhej starým, nemocným lidem 

- nepřeceňuj své síly 

- uvědom si, že největší cenu má lidský život, až potom majetek [30] 

Jak se chovat při bouřce, nacházíš-li se doma 

- odpoj spotřebiče ze zásuvek, v případě zásahu blesku ti shoří všechny spotřebiče, 

které máš zapojené v síti (zásuvce), nezapomeň na anténu   

- nepouštěj vodu z vodovodu, nesprchuj se, voda je vodivá  

- příprav si svíčku, rádio na baterky pro případ výpadku proudu 

- pokud jsi svědkem zásahu člověka bleskem, zkontroluj tep a dýchání, přivolej 

záchrannou službu, pokud nedýchá, začni resuscitovat až do příjezdu záchranářů 

- nepoužívej elektrické spotřebiče, ale i mobilní telefony, pokud to nevyžaduje 

záchranu lidského života 

Jak se chovat při bouřce, nacházíš-li se na volném prostranství 

- sleduj oblohu, snaž se spočítat přibližnou vzdálenost bouřky podle následujícího 

pravidla, dívej se na oblohu a jak uvidíš blesk, počítej časový rozdíl od zpozorování 

blesku po hřmění a výsledný časový údaj vyděl třemi a získáš vzdálenost bouřky od 

tebe vyjádřenou v km  

Příklad: časové rozmezí mezi bleskem a hřmění je  27 s 

            27 : 3= 9 km 

 Bouřka je od tebe vzdálena přibližně 9 km 

- pokud už uběhlo více jak 10 sekund od blesku a ještě nezahřmělo, můžeš být v 

klidu, jsi mimo nebezpečí, pokud uslyšíš zahřmění dříve než v pěti sekundách, jsi 

v nebezpečném prostoru, ihned zaujmi pozici v dřepu 

- vyhledej bezpečné místo (např. rodinný dům, obchodní centra, auto…) 

- vyhýbej se vyvýšeným místům, od míst, kde se nacházejí ocelové předměty (např. 

lanovky) 

- neukrývej se v jeskyni pod převisy 

- pokud se nacházíš na volném prostranství, pokus se lehnout do prohloubeného 

místa, ruce a nohy měj při těle 
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- nezůstávej ve skupině, nedržte se za ruce a pokud je to možné, vzdalte se na 3 m  

- v lese se snaž vyhledat nízký porost, vyhýbej se vysokým stromům a zvláště těm, 

které rostou osamoceně 

- pokud jsi svědkem zásahu člověka bleskem, zkontroluj tep a dýchání, přivolej 

záchrannou službu, pokud nedýchá, začni resuscitovat až do příjezdu záchranářů 

- nepoužívej elektrické spotřebiče, ale ani mobilní telefony (vytáhni baterii 

z mobilního telefonu), pokud to nevyžaduje záchranu lidského života [31] 
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2.7. Radiace 

S výskytem radiace se setkáváme stále častěji. Prvořadou příčinou je stále 

narůstající spotřeba elektrické energie, která se rovněž získává z JE. Masivní využívání 

jaderné energetiky je přirozenou odpovědí na ekonomický diktát získávat elektrickou 

energii co nejlevněji a nejefektivněji. JE tohle dokáží zajistit, daní za jejich používání je 

však jejich důsledné zabezpečení, jak z hlediska provozu, tak s uskladněním jaderného 

odpadu z jejich provozu. V ČR se v současné době nacházejí dvě JE (Dukovany, Temelín). 

2.7.1. Teorie - Radiace 

K úniku radioaktivních látek se vážou dva základní pojmy: radiační nehoda a 

radiační havárie. O radiační nehodě hovoříme tehdy, pokud došlo k úniku 

radioaktivních látek z jaderného reaktoru, ale nedošlo k ohrožení osob a životního 

prostředí. Dojde-li k úniku radiačních látek, které ohrožují osoby  mimo jadernou 

elektrárnu, hovoříme o radiační havárii. K největší světové jaderné havárii došlo v roce 

1986, jednalo se o jadernou elektrárnu Černobyl, ležící na území tehdejšího SSSR, dnes na 

severu Ukrajiny.  

Únik radioaktivních látek v ČR je velmi málo pravděpodobný, přesto se s přísnou 

důsledností zpracovávají havarijní plány. Předmětem těchto plánů je ukazovat, jak 

postupovat v případě radiační havárie.  

Lidé, kteří žijí v bezprostřední blízkosti JE, se nacházejí v zóně havarijního 

plánování. Pro tuhle zónu se zpracovává ukrytí, jódová profylaxe a evakuace obyvatelstva. 

Zóna havarijního plánování pro JE Dukovany má tvar kruhu o poloměru 20 km; 

temelínská JE má poloměr 13 km [2]. 

ČR tedy nevybočuje z trendu vyspělých zemí, pro něž je typická vysoká úroveň 

bezpečnostních opatření vztažených k produkci a využívání jaderné energie. Vlivem 

přísných bezpečnostních standardů se v posledních desetiletích daří omezit negativní 

důsledky využívání jaderné energetiky na minimum. Skutečný počet obětí jaderné 

energetiky je tak v důsledku takto striktních bezpečnostních opatření v reálu znatelně nižší, 

než u činností, jimž veřejné povědomí připisuje mnohem nižší míru nebezpečnosti, než u 

námi sledované jaderné energetiky.  

  



36 

 

Zřetelně to dokládá tabulka č. 4, srovnávající skutečnou roční průměrnou 

úmrtnost v důsledku různých typů antropogenní činnosti v USA s mírou nebezpečnosti, již 

daným činnostem v uvedeném roce připisovala tamní široká veřejnost. Tabulku můžeme 

vnímat jako ilustrativní příklad, obdobné závěry lze s malými rozdíly předpokládat pro 

většinu současných vyspělých zemí včetně ČR. Činnosti jsou v tabulce seřazeny podle 

stupně nebezpečnosti z pohledu veřejného mínění, skutečná roční úmrtnost je uvedena na 

základě statistických údajů.  

Tab.   4 Veřejné mínění v USA o nebezpečnosti různých činností a skutečnost 

získaná ze statistických údajů [2] 
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2.7.2. Praktická část - Radiace 

Následující část se zabývá základními vědomosti o radioaktivitě, vhodným 

postupem chování člověka při úniku radioaktivních látek, pokud se nachází doma nebo na 

volném prostranství. Dále je zde popsáno, jak se má člověk zachovat, má-li strach o 

rodinné příslušníky, se kterými není v kontaktu a taky, jak se má člověk zachovat a 

připravit, pokud je nevyhnutelné opustit bezpečné místo. 

Základní vědomosti o radioaktivitě 

Radioaktivita je přirozené schopnost některých látek (např. uran) se samovolně 

přeměňovat (rozpadat se). Při téhle přeměně dochází k vysílání neviditelného záření, které 

má schopnost pronikat látkou. 

Některá záření jsou velmi málo pronikavá a k jejich záchytu stačí papír. U 

pronikavějšího záření je zapotřebí k záchytu silnější vrstvy těžkých materiálů (např. beton, 

olovo…). 

Radioaktivní záření se vyskytuje všude kolem nás, ale je v takovém množství, že nám 

neškodí.  

Mezi přirozené záření patří: 

- kosmické záření 

- záření radioaktivních prvků obsažených v zemské kůře 

- přirozené radioaktivní látky v nás samých 

Mezi umělé záření patří: 

- záření využívající se ve zdravotních zařízeních 

- záření, které vzniká v případě havárie jaderné elektrárny (např. Černobyl) [29] 
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Obr.  17 Příspěvky různých zdrojů na ozáření člověka [29] 

Jak se zachovat při úniku radioaktivních látek, pokud se nacházíš doma 

- zachovej klid 

- poslouchej rádio, rozhlas, sdělovací prostředky 

- zavři a utěsni okna, dveře a ostatní netěsná místa, vypni ventilaci, vzduchotechniku 

- postarej se o domácí zvířata (zavři je, dej jim dostatek krmiva a vody) 

- záchranné složky volej pouze v případě ohrožení, nezatěžuj zbytečně linku 

- neopouštěj místo, ve kterém se nacházíš, pokud k tomu nejsi vybízen 

prostřednictvím sdělovacích prostředků  

- pro případ evakuace viz. (viz. Evakuace -> evakuace plošná -> co má obsahovat 

evakuační zavazadlo) viz. Evakuace -> evakuace plošná -> Zásady opuštění bytu) 

Jak se zachovat při úniku radioaktivních látek, pokud se nacházíš na pracovišti, na 

volném prostranství 

- řiď se pokyny svých nadřízených nebo podle havarijních plánů 

- pokud se nacházíš na volném prostranství, snaž se dostat co nejrychleji do nejbližší 

budovy 

- zbytečný pohyb na volném prostranství je pro tebe nezdravý 
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Co mám dělat, když mám starost o rodinné příslušníky 

- v případě, že je tvoje dítě (děti) doma bez dozoru, snaž se k němu co nejrychleji 

dostat, pokud jsi na vzdáleném místě nebo ti brání nějaká jiná okolnost se k nim 

dostat, informuj záchranné složky 112, 150, 158 

- pokud se děti nacházejí v mateřské škole, základní škole, atd., nesnaž se za každou 

cenu k nim dostat, mateřské školy, základní školy, atd. mají vypracovaný podrobný 

postup, co mají dělat a jak se mají postarat o sebe i ostatní  

Jak se chovat při nezbytném opuštění bytu 

- snaž se o co nejkratší pobyt na volném prostranství 

- chraň si dýchací cesty, nejlépe navlhčeným kapesníkem 

- chraň si povrch těla:  

  hlava - šátek, čepice 

  tělo - pláštěm do deště nejlépe s kapucí 

  nohy - gumové holínky (popř. dej si na obuv plastové sáčky) 

  ruky - rukavice (popř. plastové sáčky) 

- po návratu provést individuální dekontaminaci 

 za dveřmi domu (chodba) odlož použité ochranné prostředky 

 ochranné prostředky dej do pytle 

 pytel se snaž co nejlépe hermeticky utěsnit (svaž ho) 

 pokud je to možné, osprchuj se 

 obleč si čisté prádlo [29] 
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2.8. Evakuace 

Evakuace je soubor opatření k přemístění osob, zvířata a věcných prostředků z 

ohroženého prostoru na jiné bezpečné místo [19]. 

2.8.1. Teorie - Evakuace 

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou 

událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, řízení 

evakuačních opatření, nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost k zajištění 

minimalizace následků mimořádné události [19]. 

 

Obr.  18 Dělení evakuace [19] 

  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A1chrann%C3%A9_pr%C3%A1ce&action=edit&redlink=1
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2.8.2. Praktická část – Evakuace 

Praktická část je zaměřena na základní názvosloví evakuace, na jednotlivé dělení 

evakuace jak z hlediska doby trvání, tak i podle způsobu realizace, zda se jedná o evakuaci 

plošnou nebo objektovou. Dále je zde popsáno, jak se člověk dozví o evakuaci, správný 

postup při evakuaci, na co by člověk neměl zapomenout při opuštění bytu a co má 

obsahovat evakuační zavazadlo. 

Pokud dojde k vyhlášení evakuace osob z ohrožených prostorů, zachováváme 

nařízení obecního úřadu, případně zaměstnavatele, kteří zajišťují nebo organizují evakuaci. 

Jsme-li při vyhlášení evakuace doma, dodržujeme zásady pro opuštění bytu příp. 

rodinného domu (vypnout sporák, uhašení otevřeného ohně….), vezmeme s sebou 

evakuační zavazadlo a dostavíme se na místo, odkud budeme evakuováni do bezpečí. O 

tomto místě se dozvíme z hlášení místního rozhlasu. 

Základní názvosloví evakuace 

Evakuační zóna -  je to místo, které je postihnuté mimořádnou událostí, ze které je nutné 

provést evakuaci 

Místo shromáždění - je místo soustředěných evakuovaných osob uvnitř nebo vně 

evakuační zóny, odkud je zajištěna hromadná přeprava osob, které nemají možnost se 

samy přepravit. 

Evakuační středisko - je místo, kde jsou evakuované osoby  shromažďovány, jsou zde 

informovány a je jim poskytnuta lékařská pomoc. Lidé jsou rozdělováni a přepravováni do 

příjmových zařízení. Evakuační středisko je zřetelně označeno mezinárodně uznávaným 

znakem CO [19]. 

Dělení evakuace z hlediska doby trvání 

Evakuace krátkodobá - nevyžaduje dlouhodobé opuštění domova (do 24 hodin), 

nevyžaduje náhradní ubytování, pouze nouzové potřeby (jídlo, pití, světlo, hygienu) 

Evakuace Dlouhodobá - vyžaduje dlouhodobé opuštění domova (více jak 24 hodin). Pro 

lidi, kteří byli postiženi ztrátou obydlí a nemají se kde ubytovat, je připraveno náhradní 

ubytování. 
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Dělení evakuace z hlediska způsobu realizace 

Evakuace samovolná - průběh evakuace není řízen, ohrožené osoby se řídí dle 

vlastního uvážení. 

Evakuace řízená - průběh evakuace je řízen orgány odpovědnými za evakuaci. 

Evakuované osoby se přemisťují vlastními prostředky nebo využívají připravené hromadné 

přepravy. 

Evakuace všeobecná - veškeré obyvatelstvo 

Evakuace částečná  

Do evakuace částečné se zahrnují:  

- děti do 6 let s individuálním doprovodem, 

- děti od 6 let do 15 let se společným doprovodem, 

- pacienti ze zdravotnických lůžkových zařízení, 

- starší osoby a handicapované osoby  

Evakuace objektová  

Jedná se o krátkodobou evakuaci  osob z ohroženého objektu, způsobené havárií, 

požárem, nebezpečnou látkou, do chráněného prostoru nebo na volné prostranství, kde nám 

nehrozí nebezpečí. Pokud evakuaci nezahájil provozovatel objektu, provádí se na výzvu 

velitele zásahu.  

Evakuace plošná 

Jedná se o evakuaci obyvatelstva z určité části nebo celého urbanistického celku. 

Vyhlašuje se při živelných pohromách, povodních, průmyslových haváriích. Plošné 

evakuaci podléhají veškeré osoby s výjimkou osob, které se podílejí na evakuaci.  

Jak se dozvím o evakuaci 

O evakuaci se můžeme dozvědět elektronickými sirénami, místním rozhlasem, 

mobilními prostředky zasahujících složek, televizním a rozhlasovým vysíláním. 

K evakuaci vás mohou vyzvat hasiči a policisté. Z rozhlasu, médií, od hasičů nebo od 

policistů se dozvíte, kde se máte shromáždit [19]. 
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Zásady opuštění bytu při evakuaci 

- uhas otevřený oheň 

- elektrické spotřebiče vypni a odpoj ze zásuvky (kromě ledniček a mrazniček) 

- uzavři přívod plynu a vody 

- zhasni světla 

- ujisti se, že i sousedé vědí o evakuaci 

- dětem vlož do kapes lístek se jménem a adresou bydliště 

- kočky a psy si můžeš vzít s sebou 

- ostatní zvířata zabezpeč vodou a  potravou 

- vezmi si s sebou evakuační zavazadlo 

- zamkni byt 

- dostav se na určené místo [20] 

Co má obsahovat evakuační zavazadlo 

- zavazadlo označ svým jménem a adresou 

- osobní doklady (občanský průkaz, zdravotnický průkaz, cestovní pas), platební 

kartu a peníze v hotovosti, smlouvy, cennosti 

- trvanlivé potraviny (konzervy), chléb, pečivo 

- svítilny, pláštěnky, osobní léky, lékárničku, psací potřeby, hrnek, miska, otvírák na 

konzervy 

- mobil s nabíječkou, FM rádio s nabíječkou nebo s náhradními bateriemi 

- toaletní a hygienické potřeby 

- náhradní obuv, oblečení a prádlo 

- zavírací nůž, zápalky, šití 

- spací pytel, karimatka 

- balená pitná voda 

- knihy, společenské hry, hračky pro děti [19] 
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2.9. Jak správně nahlásit mimořádnou událost 

Než zavoláš na tísňovou linku, vyhledej bezpečné místo, kde nebudeš ohrožen 

požárem, dopravní nehodou, únikem nebezpečné látky…  Uklidni se a zorientuj se v místě, 

kde se nacházíš. S operátorem se snaž mluvit pomalu a srozumitelně. 

Operátorovi hlas: 

Co se stalo? 

- Popis události, rozsah, počet postižených nebo ohrožených osob, např. došlo 

k požáru rodinného domu, jedná se o jednopodlažní objekt, je zasažena polovina 

domu, uvnitř domu nikdo nezůstal, dvě osoby se nadýchaly zplodin hoření. 

Kde se stalo? 

- Nahlásit přesnou adresu nebo popis místa, např. Brumov- Bylnice 125, ulice 5. 

května, v okolí domu se nic nenachází.  

Kdo volá? 

- Jméno a příjmení, kontakt na vás, např. Ondřej Novák, Brumov – Bylnice 157, 

telefon 782 986 475 

Nezavěšuj, operátor může mít ještě další otázky. Po ukončení hovoru nevypínej 

telefon, operátor může volat zpět pro ověření nebo upřesnění informací.   

Telefonní čísla tísňového volání: 

150 - Hasičský záchranný sbor 

155 - Zdravotnická záchranná služba 

158 - Policie ČR 

112 -  Jednotné evropské číslo tísňového volání 

156 - Městská policie [16] 
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3. Závěr 

Ve své práci jsem se pokusil vypracovat návrh mobilní aplikace, jež by mohla 

sloužit běžným občanům jako základní podklad pro okamžité rozhodování a rychlé konání 

v případě mimořádných událostí vedoucí ke zdárnému řešení takovýchto událostí a 

minimalizaci jejich negativních dopadů.  

Při psaní práce jsem se opíral o statistické údaje ze statistických ročenek z let 2010 

- 2014 a ze sledování statistik přírodních katastrof v průběhu 20. století. Na podkladě 

těchto statistik jsem jako nejzávažnější vyhodnotil 6 typů mimořádných událostí 

vyskytujících se na území ČR, s nimiž se občan setkává nejčastěji. Jedná se o únik 

nebezpečné látky, radiaci, dopravní nehody, povodně, atmosférické poruchy a požáry. 

Pro každý jednotlivý typ mimořádné události jsem se snažil navrhnout správný 

postup jejího řešení, adekvátní pro zdárné zvládnutí jejího vyřešení běžným občanem. U 

některých mimořádných události jsem se snažil popsat základní vědomosti o dané 

problematice, které by mohly běžného občana zajímat. Návrh aplikace jsem se snažil 

postavit tak, aby byla srozumitelná všem lidem. 

Úplným závěrem mohu jen konstatovat, že sledovaná problematika je velmi 

rozsáhlá a je přirozeně nad rámec této práce ji kompletně vyčerpat. Bezesporu zajímavou 

výzvu by mohlo představovat případné další pokračování mé práce (např. formou 

diplomové práce) možným rozšířením návrhu mobilní aplikace např. o oblast 

instruktážních videí, z nichž by bylo dobře patrné, co se stane, jedná-li člověk tak či onak 

v té či oné konkrétní situaci (např. co se stane, hoří-li v motorové části automobilu a člověk 

otevře kapotu od motoru, co se stane, když hasím hořící olej vodou apod.). V případě, že 

bych danou problematiku rozvíjel i v navazující diplomové práci, zamýšlel bych dosažené 

poznatky prakticky realizovat formou uvedení navrhované aplikace do reálného provozu. 
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