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Anotace 

Škodný P.  Audiovizuální program pro přípravu obyvatelstva na zvládání            

                mimořádných událostí, Bakalářská práce,  Ostrava: VŠB-TUO, FBI, 2008 

 

 

 Tato práce informuje a školí veřejnost v oblasti ochrany obyvatelstva pro případ vzniku 

mimořádné události. Tento audiovizuální program, spustitelný na personálních počítačích, 

„Jak se zachovat když…“ je přiložen na CD i s návodem k jeho použití.  

  

Klí čová slova: dopravní nehoda, havárie, improvizované ukrytí a ochrana, 

                         mimořádná událost, první pomoc, varování a vyrozumění obyvatelstva,  

                         tísňové linky 

 

  

Skodny P. The Audiovisual Program of Citizen Preparation for Coping with 

Emergencies Bachelor’s Thesis, Ostrava: VSB-TUO, FBI (Faculty of Safety Engineering), 

2008 

 

This bachelor’s thesis is focused on giving information and instructing the public on 

protection in case an emergency occurs. The audiovisual program “How to Behave 

When…,” which can be run on any personal computer, is included on CD along with the 

directions for its use. 

 

Keywords: traffic accident, accident, improvised shelter and protection, emergency, first 

aid, warning and notification of citizens, emergency lines 
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1. Úvod 

  

 Základy civilní ochrany v naší zemi už měly kořeny v roce 1935, kdy byl přijat zákon č.82 

o ochraně a obraně proti leteckým útokům, jímž bylo pověřeno tehdejší ministerstvo vnitra. 

Na tento zákon navazoval zákon č.75/1935 doplňující předešlý zákon o další možné 

hrozbě, především z německé strany. Tyto zákony byly zrušeny až v roce 1961, kdy vyšel 

v platnost zákon č.40 ze dne 18. dubna 1961 o obraně Československé socialistické 

republiky. Tento zákon platil až do roku 1993, kdy byly přijaty nové usnesení a právní 

opatření. V dnešní době za přípravu veřejnosti  v oblasti ochrany odpovídá Ministerstvo 

vnitra České republiky, generální ředitelství HZS (dále jen MVCR GR HZS) a jím 

podřízená školící střediska dle zákona č.239/2000 Sb., zákon o integrovaném záchranném 

systému, zákona 240/2000 Sb. o krizovém řízení, zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně, 

nařízení vlády č.463/2000Sb. o poskytování humanitní pomoci, vyhlášky MVCR 380/2002 

a 328/2001 o provádění úkolů ochrany obyvatelstva a podrobnostech zabezpečující 

Integrovaný záchranný systém (dále jen IZS). Ale i přes snahu těchto pověřených orgánů 

jsem pomocí uspořádané ankety zjistil, že veřejnost stalé „neví“, jak se zachovat v případě 

mimořádné situace. Toto zjištění a chuť informovat obyvatele této republiky mě vedlo 

k tomu, že jsem si vybral toto téma k bakalářské práci. 

 

2. Cíl  

Jako cíl práce jsem si vytyčil interaktivní audiovisuální program, jenž bude sloužit jako 

další pomůcka při informování obyvatelstva „Jak se zachovat když…“. Tento program 

bych chtěl posléze nabídnout volně ke stažení na internetu, aby splnil své poslání a lidi 

naučil, jak se v mimořádné situaci zachovat a díky němu by se tak stali více 

informovanými a připravenými. 

 

 

3. Rešerše 

Kovařík, J. , Smetana, M. Základy civilní obrany, 1. vyd. Ostrava:SPBI, 2006. 152 s ,  

Z této publikace jsem použil k mé práci kapitoly 5.: Hlásná služba a informování 

obyvatelstva, kapitolu 6.: Evakuace, kapitolu 10.: Ochrana před povodněmi, kapitolu 11.: 

Zdravotnické služby a kapitolu 16.: Individuální ochranu. 
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Šenovský, M.,Adamec, V. , Hanuška, Z., Integrovaný záchranný systém, 

2.vyd.Ostrava: SPBI, 2007. 157s. Pro svou práci jsem použil kapitolu 3.: Postavení a 

úkoly složek Integrovaného záchranného systému a kapitolu 6.2: Tísňové volání.   

 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020. Z této 

koncepce jsem čerpal informace týkající se ochrany obyvatelstva pomocí sebeukrytí, 

evakuace, ochrany před kontaminací a nouzového přežití, kde hlavní myšlenkou je: 

„Základním prvkem systému ochrany  musí být informovaný a sebevzdělaný občan.“ 

 

Časopis 112, odborný časopis požární ochrany, IZS a ochrany obyvatelstva, 

číslo3/2008. Z článku, týkající se problémů s poskytováním první pomoci, jsem čerpal 

informace o první pomoci a nejčastějších chybách, jenž se dopouštějí zachraňující. 

 

Další poznatky jsem čerpal ze stránek Ministerstva vnitra České republiky, dostupné na 

http://www.mvcr.cz. Na těchto stránkách jsou vypracované on-line návody určené 

obyvatelstvu pro chování během mimořádných událostí. 

 

 

4. Použité pojmy a jejich vysvětlení  

 

Mimořádná událost - 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.[2] 

Havárie-Mimořádnou událost resp. člověkem zapříčiněnou nehodu či katastrofu, jenž 

vedla ke zničení nebo poškození nějakého stroje, důležitého přístroje, budovy, 

technologického celku, lidského zdraví či života, k rozsáhlým ekologickým nebo 

hospodářským škodám. Mezi havárie patři výbuch či požár v továrně, prasklý vodovod, 

plynovod, ropovod, parovod, pád výtahu.[2] 

Dopravní nehoda- Nejčastěji hovoříme o autonehodě, dále ztroskotání lodi, pád letadla, 

železničním neštěstí či pádu lanovky.[4] 

Rotační siréna- Elektrické zařízení sloužící jako koncový prvek hlásné služby. Jeho hlavní 

náplní je varování obyvatelstva před mimořádnou událostí. Zvuk vzniká mechanicky.[1] 
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Elektronické sirény - slouží jako koncový prvek hlásné služby. Jeho hlavní náplní 

je varování obyvatelstva před mimořádnou událostí. Na rozdíl od rotační sirény může být 

výstražný tón doplněn mluveným projevem. Zvuk vzniká v generátoru signálů.[1] 

Tísňová linka- Bezplatná telefonní linka, na kterou mohou občané volat v případě 

mimořádné události.[4] 

Integrovaný záchranný systém- Jedná se o spolupráci a koordinaci Hasičského 

záchranného sboru České republiky, Zdravotnické záchranné služby a Policie České 

republiky při řešení mimořádných událostí.[2] 

 

5. Mimořádná událost 

Mimořádnou událostí se rozumí škodlivé působení sil a jevů na lidské životy, zdraví a 

majetek nebo životní prostředí. Mimořádná událost může vzniknout působením člověka či 

přírody.  

Jaké jsou druhy mimořádných událostí…? 

• Únik nebezpečné látky 

• Povodeň 

• Dopravní nehoda 

• Teroristický útok 

• Požár 

• Lavina 

• Vichřice 

• Tornádo 

a další… 

 

6. Varování a vyrozumění 

 

Varování je jedním z prvních signálů, jak se veřejnost dozví, že se vyskytla mimořádná 

událost. K varování slouží především sirény, případně náhradní zvuková zařízení.  

  

Jak varování vypadá...? 

 Jedná se o kolísavý tón 140 vteřin dlouhý, který se opakuje 3x za sebou v pětiminutových 

intervalech zpravidla doplněný hlasovým sdělením o možném nebezpečí. 
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Co dělat když...? 

Okamžitě vyhledat úkryt 

Pozavírat doma okna a dveře 

Zapnout si rádio či televizi a informovat se o situaci 

V případě potřeby si nachystat improvizovanou ochranu 

  

A ostatní tóny... 

   Celkem můžete slyšet 4 tóny, jen jeden však znamená varovaní pro obyvatelstvo. Druhý 

tón je zkouška sirén, která je prováděna každou první středu v měsíci táhlým tónem po 140 

vteřin. Třetí tón je požární poplach, který slouží ke svolání místních hasičů. Tento tón je 60 

vteřin dlouhý s jedním poklesem v půli. A poslední tón, který se používá, je pieta, slouží k 

vyjádření soustrasti při hromadných neštěstích. 

 

    

 
Obrázek 1: Tón všeobecné výstrahy - rotační siréna [1] 

      

 
                                            Obrázek 2:Tón všeobecné výstrahy- elektronická siréna[1] 

 

 



 7 

Jak taková siréna vypadá…? 

V České republice existují dva typy sirén. Starší typ, rotační sirény, vydávají pouze 

kolísavé tony, jenž vnikají mechanickým točivým pohybem dvou půlměsíců a jejich 

charakteristika šíření zvuku je kruhová. Novější typ, elektronické sirény, jsou již 

směrovatelné, zvuk vzniká v generátoru  a tón je doplněn o hlasové sdělení o jakou 

mimořádnou situaci se jedná. 

 

 
Obrázek 3: Rotační siréna a elektronická siréna [5] 

 

  

   

7. Tísňové linky 

 

Na tato čísla se bezplatně dovoláte pro pomoc z jakékoliv telefonní stanice či mobilního 

telefonu v případě mimořádné situace. 

  

Hasiči 150  

Zdravotní záchranná služba 155  

Policie České republiky 158 

Obecní policie 156  

Jednotné evropské číslo tísňového volání  112  

  

Jak by mělo vypadat ohlášení mimořádné události: 

 

• Vaše jméno a telefonní číslo, ze kterého voláte 

• Co se stalo (popis události, její charakter, počet postižených osob) 

• Kde se událost stala (přesná identifikace místa při volání) 
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Kdy využít linku tísňového volání…? 

 

Jste-li svědkem nějaké mimořádné události jako je například autonehoda, dále v případě 

požáru, krádeže nebo jste-li svědkem sebevraždy... 

  

… a naopak kdy nevolat… 

• abyste si ověřili, že linka funguje  

• informaci o přesný čas  

• s dotazem na jízdní řády  

• nahlásit smyšlenou neexistující nehodu a další...  

  

Při volání se snažte zachovat chladnou hlavu, srozumitelně odpovídejte na otázky 

operátora a počkejte na zpětné zavolání, zda nejde o planý poplach. 

  

V ČR se nachází 14 operačních center, kam se v případě nehody můžete dovolat. Z místa 

odkud voláte budete automaticky přepojeni do nejbližšího centra. 

  

 
 

Obrázek 4:Centra tísňového volání [8] 

 

Věděli jste že...? 

Na číslo tísňového volání se lze dovolat z mobilního telefonu, i když nemáte signál? 

Tohoto kousku je technicky docíleno tím, že se „napíchnete“ na síť jiného operátora, který 

v dané lokaci signál má. 
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8. Poskytnutí první pomoci 

 Cíl první pomoci - záchrana života raněných při úrazech, vážném onemocnění a 

hromadných neštěstích. Provádí se okamžitě, kvalitně, nepřetržitě a ke zraněnému 

ohleduplně, aby nedošlo k dalšímu poškození zdraví postiženého, záchranu provádíme až 

do příjezdu záchranné služby 

8.1.1.  Základní úkony 

  

1, Vyproštění zraněného... 

• Vyprosíme postiženého z  dosahu vlivů ohrožující jeho život - požár, voda, 

chemické látky,... 

• Postiženého evakuujeme tak, aby nedošlo ke zhoršení jeho zdravotního stavu. 

  

2, Polohování zraněného... 

V případě, že postižený jeví známky života: 

• Postiženého uložíme do stabilizované polohy a uvolníme šatstvo, uložíme ho do 

tepla a přikryjeme dekou či kabátem. 

• Zajistíme klid v okolí, ošetříme krvácející rány, poskytneme první pomoc, tekutiny 

nepodáváme, pouze navlhčený kapesník 

• Kontrolujeme životní funkce. 

• Jestliže postižený známky života nejeví položíme ho na záda a pokračujeme 

uvolňováním ústí dutiny. 

  

3, Uvolnění dýchacích cest 

• Možnost zapadnutí jazyka 

• Vdechnutí cizích předmětů 

• Otok dýchacích cest 

 

Příznaky... 

promodrání kůže, slyšitelné chrčení, hrudník se nepohybuje 
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Opatření... 

V případě zvratků, umělé protézy, slin, bahna či jiného cizího tělesa v dutině ústní, je nutno 

ústa vyčistit kapesníkem nebo kouskem oblečení. Nejvhodnější způsob ošetření je 

mechanické pootočení hlavy postiženého na stranu.  

  

4, Umělé dýchání a srdeční masáž...  

Provádí se v případě, kdy postižený nejeví známky života, sám nedýchá a nemá hmatatelný 

tep. Například v důsledku úrazu elektrickým proudem či infarktu. 

 

Jak se provádí...? 

 

• Záchranu začneme tak, že zakloníme pacientovi ležícímu na zádech hlavu lehce 

dozadu 

• Dvakrát vdechneme do úst, vdech provedeme tak, že zacpeme nos a ústy pevně 

obemkneme pacientovi rty  

• Poslechem nad pacientovi ústy zkontrolujeme dech a pohmatem na zápěstí či na 

krku nahmatáme tep 

• Jestliže pacient nemá tep ani dech, musíme zahájit srdeční masáž 

• Postiženého položíme zády na zem  

• Nahmatáme prsty hrot mečovitého výběžku na hrudi neboli též "TROJÚHELNÍK ". 

• Na toto místo přiložíme spodní část dlaně a následovně druhou ruku položíme na 

první obdobným způsobem 

• Stlačení provádíme plynule, kolmo k páteři tak, aby došlo k prohybu hrudního koše 

4-5 cm a na stlačení použijeme celou svou váhu těla  

• U dětí do 1 roku provádíme masáž obdobně, na stlačení však použijeme pouze dva 

prsty a  na síle ubereme. U dětí starších 1 roku provádíme stačení jako u dospělého 

oběma rukama, ale opět na intenzitě ubereme.  

  

Ta se provádí tak že...  

 

Je-li jeden zachránce...  

  

U dospělého...  

• Provedou se tři rychlé vdechy 
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• Poté následuje střídání vdechu a stlačení a to v poměru 2:15 

  

U kojence či dítěte...  

• Je dána frekvence 1:5, avšak je nutné dát pozor na vynaloženou sílu při masáži, aby 

nedošlo k dalšímu ublížení!!! 

 
Obrázek 5:První pomoc v jednom zachránci [8] 

   

Jsou-li dva zachránci... 

  

• Jeden klečí u hlavy, druhý u hrudníku 

• Jeden dýchá, druhý provádí masáž 

• Záchrana začíná třemi rychlými vdechy a 60 stlačeními hrudníku 

• Poté následuje opět střídání vdechu a masáže, a to v poměru 2:30  

• U dětí a kojenců je postup stejný. 

 
Obrázek 6: První pomoc ve dvouch zachráncích [8] 
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Jsou-li tři zachránci... 

  Tak se postupuje jako ve dvou, třetí je na vystřídaní či zavolání pomoci.  

Nutno podotknout, že po každém cyklu je důležité zkontrolovat tep a dech, je totiž 

nevhodné provádět masáž člověku, co už sám dýchá a srdce pracuje samo. 

Je také možné, že tep naskočí, ale dech stále ne, to pak pokračujeme dál pouze s vdechy. 

  

 

8.1.2. Stabilizovaná poloha 

  

Kdy jí použít...?  

 Když je postižený v bezvědomí avšak vykazuje základní životní funkce. Máme dvě 

stabilizované polohy...  

  

1, Postižený leží na boku, horní paže je ohnutá, dlaň je pod hlavou. Spodní ruka je 

podstrčená pod tělem a zabezpečuje stabilitu, spodní noha je natažená, horní pokrčeá a 

přednožená. 

  

Kdy jí použijeme...?  

 Například pro zajištění základních životních funkcí, v případě kdy hrozí, že by se 

postižený mohl zadusit zvratky. 

2,Postiženého položíme na záda, nohy jsou výš než hlava. 

  

Kdy jí použijeme...?  

V případě poranění mozku či omdlení, tímto dojde k lepšímu prokrvení mozku. 

   

8.1.3.  Zastavení krvácení 

 Krvácení - tepenné 

            -žilní 

  

Tepenné krvácení 

Z postiženého místa vystřikuje pod tlakem jasně červená krev. 

Hrozí nebezpečí rychlého vykrvácení! 
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Opatření... 

• Okamžitě zastavit krvácení stlačením poraněného místa a následně zaškrtit. 

  

Dolní končetina 

• Uložit postiženého do vodorovné polohy a zaškrtit nohu v tříselné oblasti a 

samozřejmě ošetřit poranění. 

  

Horní končetina  

• Zaškrtit ruku nad bicepsem a ošetřit poranění. 

  

Hlava 

• Stisknout ránu a okamžitě vyhledat pomoc. 

 

• Zaškrcení by mělo trvat maximálně 90 minut.  

• Čas zaškrcení je dobré poznamenat na lístek, který se připevní ke zaškrcovadlu. 

• Zaškrcovadlo se však nesmí přikládat v oblasti kloubů, neboť hrozí ochrnutí. 

• Jako zaškrcovalo můžeme použít kapesník, pásek, kus látky,... 

  

Žilní krvácení 

Z postiženého místa vytéká tmavě červená krev. 

  

Opatření... 

Na ránu přiložíme sterilní obvaz, čistý kapesník,... 

  

Krvácení z nosu 

• Usadíme nemocného s lehce předkloněnou hlavou dopředu 

• Přiložíme studený obklad na kořen nosu či na zátylí 

• Stiskneme nosní křidla pevně k sebě 

  

Vnit řní krvácení 

Při tomto druhu krvácení není krev vidět!!! 

Krev uniká do tělních dutin nebo do měkké tkáně. 
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Jak se projeví...?  

Člověk je malátný, unavený, nápadně bledý, dýchání a tep se zrychlují, nakonec nastává 

bezvědomí a zástava krevního oběhu 

 

 

Co dělat když...? 

• Položte postiženého naznak s končetinami zvednutými kolmo k tělu a pokud možno 

naškrťte končetiny a okamžitě zajistěte odbornou pomoc. 

 

8.1.4. Zlomeniny 

 

Zlomeniny můžou být otevřené či zavřené  

 

Zavřená zlomenina 

Zpravidla není porušená kůže, okolo zlomeniny se objevuje otok, postižený pociťuje 

bodavou bolest, mění tvar poraněných částí. 

  

Otevřená zlomenina 

Jsou nejvíce nebezpečné, dochází k silnému krvácení z rány, může dojít k infekci. 

  

Jak na zlomeninu...?  

• Chovat se opatrně k postižené časti 

• Nesnažit se narovnat končetinu do původního tvaru 

• U otevřené zlomeniny se nesnažit vrátit kost zpět, ránu jen sterilně překrýt 

• Znehybnit končetiny pomocí nějaké dlahy, nejsou-li k dispozici dlahy může se 

přivázat končetina ke druhé a podobně 

  

8.1.5.  Popáleniny 

Jedná se o poškození tkáně nadměrným teplem 

 Stupně popálení:  

1.stupeň: poškozený pouze povrch kůže, jenž je zrudlý a bolí 

2.stupeň: tvoří se puchýře a velmi bolí 



 15 

3.stupeň: kůže je zničená v celé šíři, vypadá jako "uvařená" 

  

První pomoc  

• Pomoc musí být poskytována s největší opatrností a pečlivostí. 

• Popálené místa překryjeme sterilní náplastí, není-li žádný po ruce vystačíme si s 

čistým kapesníkem či prostěradlem dle velikosti poranění. 

• Hoří-li ještě na postiženém oblečení, tak ho v žádném případě nepoléváme 

vodou,uhašení provedeme pomocí deky či kabátu. 

• Z ran neodstraňujeme zbytky oblečení,opět postačí překrytí sterilním obvazem. 

• Postiženému podáváme teplé tekutiny, za žádných okolností však alkohol ani kdyby 

sám poškozený chtěl. 

• Poraněného je nutno chránit před prochladnutím, nejlepším řešením je překrýt tělo 

čistým prostěradlem a následně dekou či kabátem a přenést do teplé místnosti. 

  

8.1.6. Úraz elektrickým proudem 

K úrazu dojde při doteku těla s nechráněnou částí elektrických zařízení pod proudem 

a následným průchodem elektrického proudu tělem a nebo zásahem bleskem. 

  

Jak se pozná...?  

Křeče, popáleniny, ztráta vědomí, zástava dechu, šok 

 

Co dělat když...?  

• Musíme vyprostit zraněného z dosahu elektrického proudu, většinou je pravidlem, že 

se "pustí" sám, ale může se stát, že postižený bude stále v dosahu elektřiny. V tomto 

případě vypnout jističe či nevodivým předmětem odstranit vodič.  

 

• Zajistit základní podmínky pro život, a to tep a dech. 

• Zabezpečit postiženého proti šoku. 

• Přivolat lékařskou pomoc. 
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Úpal, úžeh 

Jedná se o přehřátí organismu v důsledku nadměrného působení tepla 

  

Jak se projevuje...?  

Žaludeční potíže, bolest hlavy, slabý tep, mžitky před očima, ztráta vědomí,... 

  

Co dělat když...?  

• Přemístit postiženého mimo dosah tepla 

• Zabezpečit dostatečný přísun tekutin a studených obkladů 

• Zavést umělé dýchání, je-li potřeba 

• Zajistit lékařskou pomoc 

  

9. Evakuace 

 

Evakuace je nedobrovolné opuštění obydlí v důsledku mimořádné události. 

Evakuaci dělíme na řízenou a samoevakuaci. 

Řízená evakuace probíhá pod dozorem složek Integrovaného záchranného systému, při 

samoevakuaci je odchod obyvatel samovolný. 

 

Jak se chovat při evakuaci 

 

• Před odchodem z domu odpojte hlavní přívod elektrického proudu, uzavřete hlavní 

přívod plynu a vody, dále zabezpečte okna, dveře a nebezpečné látky, je-li dostatek 

času. 

• Ve vozidle doplňte pohonné hmoty, budete-li ho používat při evakuaci. 

• Uvědomte o evakuaci sousedy. 

• Dobře se oblečte a obujte. 

• Zabezpečte své obydlí. 

• Při odchodu dejte na dveře oznámení kdo, kdy a kam se evakuoval. 

• Zabezpečte domácí zvířata. 

• Malým dětem dejte do kapsy cedulku s jménem a adresou. 

• Nezapomeňte na evakuační zavazadlo. 
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 Evakuační zavazadlo 

 

Doporučený obsah evakuačního zavazadla: 

• Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a 

pitná voda. To vše na dva až tři dny. 

• Osobní doklady, cennosti a pojistné smlouvy 

• Jídelní miska, příbor 

• Léky, toaletní a hygienické potřeby 

• Náhradní oděv a obuv 

• Spací pytel, pláštěnka, svítilna 

• Přenosné rádio, nůž, mobilní telefon 

• Hry pro děti, knihy, časopisy 

 

 

 

 

Obrázek 7: Evakuační zavazadlo [6] 

 

10. Jak na typické mimořádné událostí 

10.1.   Dopravní nehoda 

Stanete-li se účastníkem nebo svědkem dopravní nehody, proveďte tyto základní úkony: 

• Zabezpečte, aby všichni účastníci nehody, u kterých to jde, opustili vrak i vozovku. 

• Zajistěte provoz na komunikaci tak, aby nedošlo k řetězení nehody. 

• Přivolejte pomoc, vyprošťujte postižené sám nebo s pomocníkem s ohledem na 

možné poranění páteře, je-li osoba zaklíněna, násilím ji nevyprošťujte! 

• Zabezpečte vrak proti dalšímu poškození: zejména před požárem, výbuchem, 

zkratem elektroinstalace nebo potopením do vody. 
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• Shromážděte účastníky nehody mimo rizikový prostor, hlavně děti! 

• Při poskytování první pomoci se soustřeďte na základní životní funkce (vědomí, 

dýchání a krevní oběh). 

• V bezpečné vzdálenosti pro zastavení označte místo havárie 

• Zajistěte stopy pro vyšetření nehody, nezapomeňte na pomoc zvířatům, zejména k 

jejich uklidnění. 

• Zabezpečte majetek, případně náklad před poškozením a odcizením, zabezpečte 

identifikaci účastníků a svědků nehody. 

10.2. Blackout 

 

Co je blackout...? 

Blackout je výpadek elektrické energie v důsledku přetížení elektrické sítě. 

  

Jak dochází k přetížení...? 

    V dnešní době vzrostla spotřeba energie oproti minulým rokům nespočetněkrát a 

elektrifikační soustava ( vodiče a transformátory) není na takové zatížení stavěná. Proto se 

nadměrně zahřívá a je náchylnější k nehodám. V běžném provozu při výpadku proudu se 

vadná rozvodna odpojí a automaticky přepne na jinou rozvodnu. Pokud ale i tato rozvodna 

"jede " na maxim tak dojde i k  jejímu odpojení. Tímto tedy dochází k dominovému efektu 

a bez elektrické energie se může ocitnout mnoho států najednou. 

  

Kdy se stal blackout...? 

   Před čtyřmi roky došlo k největšímu blackoutu v evropské historii. Na vině bylo extrémní 

horko, vysoký odběr elektrické energie a vše dokonal spadlý strom na vedení vysokého 

napětí. V tomto důsledku zkolabovala celá Itálie a jih Francie na několik dní. 

  

Proč je nebezpečný...? 

   Dovedete si představit dnešní život bez energie? Jen si představte, doma si svítíte 

svíčkami, voda přestane téci po pár hodinách, nemáte z čeho vařit a hygiena? A to není to 

nejhorší... Co třeba nemocnice, domovy důchodců a sociální zařízení... 
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Jak se zachovat, když...? 

   V první řadě je nejdůležitější si zajistit podmínky pro přežití. To obsahuje dostatečný 

přísun potravin a tekutin. Je dobré si udělat zásoby na několik dní pro celou rodinu. 

Důležité je taky myslet na zajištění tepla a světla.  

  

10.3. Povodeň 

Základní pravidla 

• V případě povodně je nutné zachovat klid a vyhnout se panice. 

• Nachází-li se vaše bydliště v záplavové oblasti, mějte v období předpokládaných 

povodní připravené evakuační zavazadlo. 

• V případě ohrožení budete vyrozuměni sirénou, složkami Integrovaného 

Záchranného Systému (IZS) nebo sdělovacími prostředky. Další informace najdete 

na teletextu ČT1 na stránce 185 nebo na stránkách českého hydrometerologiclého 

ústavu dostupné na <http://www.hydro.chni.cz> 

• V případě evakuace je nutné se řídit pokyny Policie ČR, hasičů či jiných složek 

IZS. 

Jak se připravit na povodeň... 

• Informujte se na obecním úřadě, zda se vaše obydlí, chata, zahrada či pozemek 

nenachází v záplavové oblasti či v území ohroženém zvláštní povodní.  

• Informujte se o místě a způsobu evakuace, o případné humanitární pomoci a 

způsobu varování a informování obyvatelstva při povodni. 

• Vytipujte si bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou. 

• Připravte si materiál na utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí 

atd. (pytle s pískem, fólie, desky, ucpávky kanalizace). 

• Proveďte si povodňovou prohlídku kolem svého obydlí, chaty a pozemku a 

zajistěte, aby neupevněný materiál, ploty, boudy a další překážky nebránily 

volnému průtoku vody a nevytvářely druhotné hrázky a ucpávky vodního toku. 

• Buďte v pohotovosti, trvale sledujte předpovědi počasí, stav hladiny vodního toku 

rybníka, přehrady... 

• Sledujte hromadné sdělovací prostředky a místní sdělovací prostředky. 

• Řiďte se pokyny povodňových orgánů, policie a záchranářů. 

• Aktivně se zapojte do ochrany před povodní dle jejich pokynů. 
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A jak při povodni... 

 

• Jednejte v klidu a s rozvahou dodržujte pokyny povodňových orgánů, policie a 

záchranářů. 

• Nehazardujte a nesjíždějte na lodích rozvodněné vodní toky. 

• Pamatujte, že povodňový orgán obce ve svých územních obvodech organizuje, řídí, 

koordinuje a ukládá opatření na ochranu před povodněmi a v případě potřeby může  

i od vás požadovat osobní a věcnou pomoc v případě zaplavování domu. 

• Když už nezvládáte svou ochranu vlastní silou, včas požádejte o pomoc povodňový 

orgán obce. 

• Nezůstávejte v místě, kde byste mohli ohrozit život svůj a svých blízkých, včas se 

přesuňte na místo, které nebude zatopené vodou. 

• Buďte připraveni na evakuaci - upuštění domova. 

 

A co po povodni... 

 

• Nechte si zkontrolovat stav obydlí, zejména statiku budovy, rozvody energií a 

kanalizaci. 

• Zlikvidujte vodou kontaminované potraviny, plodiny a uhynulé zvířectvo a 

dodržujte základní hygienická pravidla. 

• Nechte si řádně ošetřit každé otevřené zranění. 

•  Při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků. Nepijte vodu z   

místních zdrojů dokud nebude prověřena její kvalita. 

• Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod (nahlásit pojistnou událost, 

vyhotovit jejich soupis škod, zdokumentovat je fotografiemi, znaleckými posudky, 

účty, svědectvími). 

• Pokud možno aktivně se zapojte při likvidaci následků povodní. Hlavně jednejte 

s rozvahou! 

• Pomáhejte sousedům, dětem, starým a nemocným lidem. 

• Dodržujte pokyny územně příslušných správních úřadů. Na obecním úřadě se 

informujte o místech humanitární pomoci a v případě stavu nouze si vyžádejte 

finanční, materiální, psychologickou nebo sociální pomoc. 
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10.4. Únik nebezpečné látky 

 

Jak se únik nebezpečné látky pozná…? 

    K úniku může dojít například při dopravní nehodě či havárii v podniku, kde se 

nebezpečná látka dostane do okolí. V této oblasti se může nacházet atmosféra nebezpečná 

lidem i životnímu prostředí. Tuto nebezpečnu atmosféru poznáme podle neobvyklého 

zápachu, barvy nebo dokonce chuti. Též můžeme být informováni o události pomocí 

varovného signálu „Všeobecná výstraha“ .  

 

Co dělat když…? 

• Opusťte co nejrychleji nebezpečný prostor, směrem proti větru. 

• Ukryjte se v budově, uzavřete se v odvrácené místnosti, můžete-li výše nad klesající 

mlhou a dýmem. 

• Ohlaste událost na tísňovou linku 150 či 112. 

• Poslouchejte rozhlas, televizi či místní hlášení o situaci. 

• Pomozte ostatním k účinnému ukrytí, zejména dětem a starým osobám. 

• Řiďte se pokyny zasahujících složek pro další postup činnosti. 

 

10.5. Improvizované ukrytí 

Proč se ukrytí provádí…? 

         V dnešní době může dojít k mimořádné události, jako je například průmyslová 

nehoda či dopravní nehoda, při níž dojde k úniku nebezpečné látky do ovzduší, které je pak 

nebezpečné a ohrožující lidské životy či zdraví.   

 

Jak se zachovat když…? 

• O hrozícím nebezpečí se dozvíte pomocí místního varování, uslyšíte tón 

 „Všeobecná výstraha“ , doplněný hlasovým projevem o hrozícím nebezpečím, 

v tom případě se doslechnete, že je nutné ukrytí před nebezpečnou látkou. 

• Ukryjte se v místě, kde vás zastihlo varování - dopravním prostředkem urychleně 

dojeďte k nejbližšímu místu ukrytí v budově, nejlépe ve sklepě či místnosti 

s minimálním počtem oken. 

• Malá prodyšnost stavebních materiálů budov výrazně sníží účinky zamoření ve 

srovnání s volným prostorem, ochranné vlastnosti se zvýší uzavřením oken a dveří. 



 22 

• Zakryjte volné otvory oblepením páskou, zavřením větrání a vypnutím klimatizace, 

utěsněním průduchů budovy – klíčové dírky, výřez poštovní schránky, větrání 

spižíren a odsavače par. 

• Optimální místo pro ukrývané je v odvrácených prostorách od úniku nebezpečné 

látky. 

• Zabezpečte si poslech rádia a televize, případně hlášení pokynů v místě vašeho 

bydliště. 

   

10.6. Improvizovaná ochrana 

Tato ochrana slouží k ochraně před nebezpečnýma látkami v případě zamoření 

ovzduší.  

Základní zásady při použití improvizované ochrany 

• Máte-li podezření na zamoření, potom použijte i tu nejjednodušší ochranu k 

přesunu na bezpečnější místo – zadržte dech, zavřete oči, chraňte si ústa a nos 

přiloženou dlaní. 

• Celý povrch těla musí být zakrytý, žádné místo nesmí zůstat nechráněno. 

• Všechny ochranné prostředky musí být dokonale utěsněny. 

• Je vhodné kombinovat více ochranných pomůcek najednou, ve více vrstvách.  

• Obličejovou roušku k překrytí nosu a úst vytvoříte z přeloženého kapesníku (froté 

ručník, utěrka, překládaný toaletní papír, ubrousky a navlhčíš čistou vodou). 

• Oči si chraňte uzavřenými brýlemi těsnícími na obličej. 

• Dále si nasaďte čepici, neprodyšnou přilbu, klobouk, šátek, šálu nebo kuklu. 

• Tělo ochraňte nepropustným, omyvatelným a splývavým oděvem s kapucí, vhodná 

pro tento případ je pláštěnka, doplněná rukavicemi a vysokou gumovou nebo 

koženou obuví (igelitovými návleky). 

• Rukávy a nohavice utěsněte podvázáním pomocí provázku či lepící pásky. 
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Obrázek 8: Ukázka improvizované ochrany [16] 

Vytvoření improvizované ochrany z dostupných prostředků je lepší než žádná ochrana. 

 

Věděli jste, že… 

Každý občan je povinen si obstarat individuální ochranné pomůcky pro případ mimořádné 

události, jako je například únik nebezpečné látky. Výjimku tvoří pouze složky 

Integrovaného záchranného systému, děti do 18 let a lidé ubytovaní v sociálních zařízeních 

a nemocnicích. Těmto lidem tuto ochranu poskytuje stát. 

 

Ochranou pomůckou je například civilní maska CM 4. 

Civilní maska poskytuje ochranu proti chemickým a otravným látkám v ovzduší ve formě 

plynů a aerosolů proti radioaktivnímu prachu a biologickým činitelům. 

 
Obrázek 9: Civilní maska CM 4 [9] 
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10.7. Požár 

Co to požár je…? 

Požár je nechtěné hoření, oheň který se vymkl kontrole. 

 

Jak se chránit...? 

• Doporučuje se mít v domácnosti jednoduché hasební prostředky, například hasící 

přístroj.  

• Velkým rizikem je otevřený oheň, zbytečně neriskujte se svíčkami, nebezpečné je 

také kouření v posteli nebo v křesle. 

• Nenechávejte otevřený oheň bez dozoru. 

• Zamezte přístup dětem k sirkám, zapalovačům, cigaretám,… 

• Jděte dětem příkladem v prevenci. Nezapalujte ohně v lese, nekuřte v místech kde 

by to mohlo být nebezpečné,…. 

• Udržujte v řádném stavu elektroinstalaci, prodlužovací  kabely, světla,… 

• Hořlavé kapaliny skladujte ne bezpečném, větraném místě. 

• Dejte si pozor na samovznícení, mokré seno na půdě nebo uhlí ve sklepě je 

obrovským „koledováním“ si o problémy. 

• Nechte si pravidelně čistit komín. 

• Poučte své děti, jak se mají zachovat v případě požáru. 

• Pořiďte si do domácnosti hasící přístroj. 

• Zárodky požáru se nechají svépomocí uhasit jednoduchými prostředky například 

vodou, sypkou zeminou či dekou.  

• Při hašení je však nutno si dát pozor na toxický kouř a volné únikové cesty. 

• V případě nezvladatelnosti požáru je nutné okamžitě opustit objekt, vypnout přívod 

energie a plynu a okamžitě ohlásit požár na telefonní čísla 150 či 112 . 

  

Jaký si pořídit hasící přístroj…? 

 

     Do domácnosti je nejvhodnější přístroj práškový, je nejuniversálnější, jeho použitelnost 

je téměř na všechny materiály. Doporučený hasící přistroj pro domácnost je  typ 34A, tento 

typ pořídíte za cenu kolem 1000,-Kč. Dokonce je tento typ povinný od 1.7.2008 pro nové 

rodinné domky dle podle vyhlášky č. 23/2008 Sb.  
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    Do automobilu je vhodný opět práškový hasící přístroj, je nejúčinnější, ale zase může 

způsobit nenávratné škody. Proto je vhodnější pěnový, který je sice méně účinnější, ale 

hasící látka se lépe odstraňuje. 

 

Typy hasících přístrojů… 

Hasící přístroje rozdělujeme na pět typů. 

• Vodní 

• Pěnový 

• Sněhový 

• Práškový 

• Plynový 

 

 

 

Obrázek 10: Práškový hasící přístroj, typ 34A [10] 

Jejich použití v praxi se rozděluje podle druhu požáru. Požáry dělíme na pět tříd. 

Třídy požárů 

Třída  A- požáry pevných látek( dřevo, uhlí, plasty, seno,…) 

                        Třída B- požáry kapalin ( benzín, laky, nafta,…) 

                        Třída C –požáry plynů ( propan-butan, acetylen, metan,…) 

                        Třída D – požáry kovů (hliník, hořčík,…) 

  Třída F – požáry olejů a tuků ( oleje používané v domácnosti) 

 

Jaký si vybrat hasící přístroj… 

 Na každý požár se hodí jiný typ hasicího přístroje, použití jednotlivých přístrojů je 

uvedeno v tabulce. 
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Tabulka 1: Použití hasicích přístrojů [16] 

  vodní pěnové sněhové práškové plynové 

benzín, nafta, olej nevhodné výborně dobře výborně obtížně 

Elektrický rozvaděč nesmí nesmí výborně výborně dobře 

Knihy, archivy dobře dobře omezeně dobře nevhodné 

Hobliny, piliny výborně výborně nevhodné dobře nevhodné 

Počítače, video, televizor nesmí nesmí dobře výborně dobře 

  

  

 Kam umístit hasící přístroj…  

V domácnosti 

• Tak, aby byl lehce dosažitelný. 

• Na místo, kde hrozí největší riziko požáru. 

• Maximálně do výšky 1,5 m, aby byl dosažitelný i pro děti. 

V automobilu 

• Na místo kde bude lehce dosažitelný, nejlépe v kabině automobilu. 

• Ke spolujezdci pod palubní desku. 

• Pod sedačku ke spolujezdci. 

 
Obrázek 11: Hasící sprej do automobilu [10] 

 

 

 

Evakuace při požáru 

 

• Při požáru vzniká teplo, kouř a toxické zplodiny, které jsou nebezpečné pro lidský 

organismus. Proto je nutné provést evakuaci místa neštěstí. 
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• Poplach se vyhlašuje voláním "HOŘÍ", jenž je možno ještě doplnit údery do 

kovových předmětů, například jako zábradlí či kovové části stavby.  

• Je nutné si s sebou vzít jen nejdůležitější věci,jako doklady, léky a peníze. 

• V případě potřeby si vytvořte z mokrého kapesníku roušku na ústa.  

• Nesnažte se překonat zakouřené prostory,máte-li jinou možnost úniku.  

• Ujistěte se, že v objektu nejsou žádné jiné osoby či zvířata. 

• Nemůžete-li opustit objekt, uzavřete se v místnosti bez větrání a utěsněte dveře 

mokrými ručníky, otevřete okno a upozorněte na sebe máváním či vyvěšením bíle 

látky či prostěradla. 

• Po příjezdu hasičů podejte veliteli podrobné informace o objektu, které by umožnili 

efektivnější zásah . 

Věděli jste že…? 

Každý den zasahují hasičské jednotky v České republice u 7 požárů bytů a u nichž je jeden 

člověk zraněn a každý 5.den jeden člověk umírá v důsledku požárů. 

 

10.8. Nález podezřelého zavazadla, dopisu, balíčku 

 

Jak nebezpečné zavazadlo vypadá....? 

• Nikdo se k němu "nehlásí". 

• Vypadá podezřele. 

• Nachází se ve veřejném prostoru, kde může ohrožovat. 

• Vydává neobvyklé zvuky, páchne nebo je špinavé. 

  

…dopis a balíček… 

• Dopis či balíček vypadá podezřele. 

• Může páchnout, být potrhaný, pokroucený či hrbolatý. 

• Z balíčku něco vytéká. 

• Špatná adresa, přepisy, překlepy. 

• Jsou vidět dráty nebo hliníková folie. 

• Neobvyklá hmotnost. 

• Zvláštní zpáteční adresa. 
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A jak se zachovat... 

• Pokud to je možné, zachovejte v co nejvyšší míře klid. 

• K podezřelému  předmětu se chovejte opatrně, jeho obsah nikam nevysypávejte. 

• Opatrně uložte nebezpečný předmět do igelitového pytle, aby se zabránilo úniku 

nebezpečné látky. 

• Nemáte-li igelitový pytlík k dispozici, překryjte předmět alespoň kusem oděvu či 

papírem. 

• Poté opusťte prostor. 

• Neodbornou manipulací by mohlo dojít k výbuchu, šíření nebezpečných látek nebo 

ke ztrátě kriminalistických stop (otisky prstů, stopy DNA, pachové stopy). 

• Obraťte se na tísňovou linku 112 či 158 a řiďte se pokyny operátora. 

• Předmět operátorovi tísňové linky co nejlépe popište (vzhled, nápisy, chemické 

značky či číslice na obalu). 

• Na podezřelý předmět upozorněte i ostatní v okolí nálezu. 

• Pokuste si zapamatovat, kdo a kdy přišel do styku s podezřelým předmětem, může 

to pak pomoci objasnit událost. 

 

Co  když se z obálky něco vysype…? 

• Nepokoušejte se nic uklízet. 

• Rozsypaný obsah přikryjte kusem oblečení, igelitem či papírem nebo něčím co 

máte po ruce… 

• Okamžitě zajistěte a evakuujte prostor. 

• Informujte Policii České republiky na lince 158. 

 

Co když se dostanu do kontaktu s vysypaným obsahem…? 

• Zachovejte klid. 

• Omyjte ruce teplou vodou a mýdlem. 

• Pokuste se zabezpečit místo výskytu, aby se nedostal do kontaktu s obsahem 

balíčku někdo jiný. 

• Poznamenejte si čas kontaminace. 

• Kontaktujte policii na lince 158. 
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11. Závěr 

   Na podzim roku 2007 jsem vypracoval anketu, v níž jsem položil 56 lidem všech 

věkových kategorií z mého okolí několik otázek z ochrany obyvatelstva týkající se 

mimořádných situací. Po zpracování výsledků jsem se až podivil, že veřejnost neví, jak se 

zachovat v případě mimořádné události. Proto jsem si vybral jako téma bakalářské práce 

aktivní audiovizuální program pro vzdělávání obyvatelstva spustitelný na personálních 

počítačích.. Vybral jsem si nejčastější mimořádné situace, popsal jak vypadají a jakým 

způsobem se před nimi chránit.   

   Z výsledků ankety vyplývá, že největší mezery ve vzdělání má mládež mezi 15 až 18 

roky a dospělí nad 61 let. Ale nejen  těmto skupinám je  určená má práce pro další 

vzdělávání. Věřím, že můj program osloví mládež, a že jim přinese nové poznatky, zase na 

druhou stranu si ale nedělám plané naděje, že bych oslovil dospělou populaci nad 65 let, 

jenž je počítačově méně gramotná. Dále v průzkumu dopadli nejlépe podle vzdělání 

vysokoškoláci, následováni středoškoláky a lidmi se základním vzděláním. Naopak se 

neprojevily žádné velké rozdíly celkově mezi ženami a muži . Zadání a výsledky celého 

testu jsou uvedeny v příloze č.2 a č.3.  

   Interaktivní  audiovizuální program, který je součásti bakalářské práce, je přiložen na CD 

i s návodem na jeho použití. Návod je přiložen jako příloha č.1. Tento program bych rád 

v budoucnu nabídnul volně ke stažení na internetu pro potřeby veřejnosti, aby splnil můj 

cíl, jenž jsem si vytyčil. 
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Příloha číslo 1  

Návod na použití audiovizuálního programu: 

1.Vložte CD do Vaší CD/DVD mechaniky. 

2. Otevřete jednotku CD/DVD-R (D: ), eventuelně (E: ) 

3. CD obsahuje audiovizuální program a textový dokument. Máte-li mechaniku CD/DVD    

označenou jako (D: ) spusťte program pomocí ikony Vyuka. Máte-li jí označenou jako (E: ) 

program spustíte pomocí ikony Vyuka 2. 

4. Otevře se základní okno výukového programu, kde si již dále listujete po jednotlivých 

stránkách.   

5. Máte-li zájem, je k dispozici též moje bakalářská práce. Tuto práci naleznete také na CD 

a je běžně spustitelná jako výukový program. 

6. S případnými dotazy či připomínkami se můžete obrátit na dresu <skodar@seznam.cz >  
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Příloha číslo 2 

Tuto anketu jsem vypracoval proto, abych zjistil v jaké oblasti ochrany obyvatelstva má 

veřejnost největší mezery ve vzdělání a jakým směrem se má  bakalářská práce ubírat. 

  

Dotazník k bakalářské práci 

( u správné odpovědí křížkujte) 

1, Pohlaví: Muž……. 

                 Žena……. 

2,Váš věk………….. 

3, Dosažené vzdělání:  Základní……………. 

                                    Středoškolské………. 

                                    Vysokoškolské……… 

 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA : (Dopište)  

1. Záchranná zdravotní služba……………………………………………………………….. 
2. Policie ČR………………………………............................................................................. 
3. Městská policie…………………………………………………………………………….  
4. Hasičský záchranný sbor………………………………………………………………… 
 

PRVNÍ POMOC : Jak ošetřit zranění 

1.Krvácení z nosu………………………………………………………………………….… 

2.Zlomenina končetiny……………………………………………………………………… 

3.Jak a kdy provedete umělé dýchání masáž srdce………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

4.Jak vypadá stabilizovaná poloha a její použití……………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………... 

 

 VAROVÁNÍ A VYROZUM ĚNÍ : (doplňte) 

1.Jak vypadá tón všeobecné výstrahy?.................................................................................... 

2.K čemu slouží tón všeobecné výstrahy?................................................................................ 
………………………………………………………………………………………… 
3.Jak se zachovat, když uslyším tón všeobecné výstrahy?....................................................... 
……………………………………………………………………………………………….. 
4.Kolik tónů výstrahy existuje?................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………….. 
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EVAKUACE: doplňte 

1.Jak se dovím o evakuaci?...................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………….. 
2.Co obsahuje evakuační zavazadlo?....................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………….. 
3.Jak zabezpečit byt při evakuaci?........................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………….. 
4.Víte kam se budete evakuovat v případě mimořádné události v místě vašeho bydliště?...... 
……………………………………………………………………………………………….. 
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Příloha číslo 3    

Vyhodnocení ankety 

Po vyhodnocení výsledků ankety jsem zjistil tyto následující závěry vyplývající 

z grafů.Výsledky jsou zobrazeny poměrem dobrých a špatných odpovědí. 

 

 

  Výsledky Ankety 
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Graf 1: Celkový výsledek [16] 

 

                                                          

Rozdělení dle věku 
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Graf 2: Mládež 16-18 let [16] 
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Graf 3: Dospělí 19-35 let [16] 
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Graf 4:Dospělí 36-60 let [16] 
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                                                               Graf 5:Dospělí  61a více let [16] 
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Rozdělení dle vzdělání 
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Graf 6: Základní vzdělání [16] 
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Graf 7: Středoškolské vzdělání [16] 
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Graf 8: Vysokoškolské vzdělání [16] 
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Rozdělení dle pohlaví 
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Graf 9: Muži [16] 
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Graf 10: Ženy [16] 

 


