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Práce se zabývá problematikou uspokojování základních životních potřeb 

obyvatelstva za krizových situací. Cílem zpracovatele je vymezení pojmu základní životní 

potřeby, stanovení jejich rozsahu a možnosti jejich uspokojování. Součástí práce je 

vymezení základních zásad přežití, včetně negativně působících faktorů, a výčet opatření 

zabývajících se zajišťováním základních životních potřeb obyvatelstva za krizových situací 

v České republice. V závěru jsou navrhnuty postupy směřující k uspokojování základních 

životních potřeb a shrnuty nabyté poznatky. 

 

Klíčová slova: základní životní potřeby obyvatelstva, krizové situace, nouzové přežití, 

humanitární pomoc. 

 

Annotation 

 

POLANSKÝ, M. Satisfying the Essentials of Life of Population in States of Crisis. The 

Bachelor thesis. Ostrava: VŠB TU, 2008. 28 pages. 

 

This essay is concerned with the problems of the Satisfying the Essentials of Life of 

Population in States of Crisis. Objective of the author is specify of definition the Essentials 

of Life, specify theirs scope and the possibilities of their satisfaction. Part of essay is 

definition of the basic principles of survival, including negatively occurring factors and 

specification list of precautions for the ensure the Essentials of Life of Population in States 

of Crisis in Czech Republic. At the close are outlined methods heading to Satisfying the 

Essentials of Life and recapitulation of acquired knowledge. 

 

Keywords: the Essentials of Life of Population in States, Crisis, emergency survival, 

humanitarian aid. 

 

 

 



 

OBSAH 

1 Úvod............................................................................................................................................... 1 

2 Rešerše literatury k dané problematice........................................................................... 2 

3 Základní životní potřeby za krizových situací.............................................................. 3 

3.1 Krizové situace...................................................................................................................... 4 

4 Přežití ............................................................................................................................................ 5 

4.1 Hlavní předpoklady přežití................................................................................................. 5 

4.1.1 Vůle a motivace............................................................................................................ 5 

4.1.2 Kyslík............................................................................................................................... 6 

4.1.3 Voda................................................................................................................................ 6 

4.1.4 Izolace............................................................................................................................. 7 

4.1.5 Energie........................................................................................................................... 7 

4.2 Faktory ztěžující přežití ......................................................................................................8 

4.2.1 Stres................................................................................................................................. 8 

4.2.2 Horko.............................................................................................................................. 8 

4.2.3 Chlad............................................................................................................................... 9 

4.2.4 Žízeň ................................................................................................................................ 9 

4.2.5 Hlad............................................................................................................................... 11 

4.3 Taktiky přežití...................................................................................................................... 11 

4.3.1 Taktika STOP.............................................................................................................. 11 

4.3.2 Taktika VIZEE............................................................................................................ 12 

5 Přežití krizových situací v České republice.................................................................. 13 

5.1 Hospodářská opatření pro krizové stavy...................................................................... 13 

5.1.1 Systém nouzového hospodářství............................................................................ 14 

5.1.2 Použití státních hmotných rezerv.......................................................................... 15 

5.1.3 Výstavba a údržba infrastruktury......................................................................... 17 

5.1.4 Regulační opatření.................................................................................................... 17 

5.2 Opatření nouzového přežití obyvatelstva..................................................................... 17 

5.2.1 Nouzové ubytování.................................................................................................... 18 

5.2.2 Nouzové zásobování základními potravinami...................................................18 

5.2.3 Nouzové zdroje pitné vody...................................................................................... 19 



 

5.2.4 Nouzové zásobování pitnou vodou....................................................................... 19 

5.2.5 Nouzové základní služby obyvatelstvu................................................................. 19 

5.2.6 Nouzové dodávky energií........................................................................................ 20 

5.2.7 Organizování humanitární pomoci...................................................................... 20 

5.3 Osobní příprava................................................................................................................... 21 

5.3.1 První pomoc................................................................................................................ 21 

5.3.2 Evakuační zavazadlo................................................................................................ 22 

5.3.3 Linky tísňového volání............................................................................................. 22 

6 Doporučení k uspokojování základních životních potřeb obyvatelstva za 

krizových situací ..................................................................................................................... 23 

7 Závěr ............................................................................................................................................ 25 

8 Použitá literatura .................................................................................................................... 26 

9 Seznam použitých zkratek.................................................................................................. 28 



1 

1 Úvod 

V životě každého z nás mohou nastat neočekávané mimořádné události a krizové 

situace. Kromě živelních pohrom, jako jsou povodně, požáry, vichřice, sněhové laviny, 

sesuvy půdy, zemětřesení, jsou pro Českou republiku pravděpodobné také havárie 

s únikem nebezpečných látek do životního prostředí. Náš život mohou ovlivnit i další MU, 

které mohou ohrozit naše životy, zdraví a způsobit nám velké materiální škody. 

Mimořádná událost (dále jen MU), v jejímž důsledku se vyhlašují krizové stavy, se nazývá 

krizová situace (dále jen KS). 

Každý vyspělý stát ke zmírnění následků těchto situací přijímá legislativní 

a organizační opatření. Ničivé následky KS mohou být minimalizovány připravenosti 

záchranných složek, ale i občanů. Není optimální v KS spoléhat jen na pomoc státu 

a druhých osob. Důležité je mít přehled o možných nebezpečích, negativně působících 

faktorech, a o tom, jak se chovat, kdyby ke KS došlo. 

Jedním z hlavních úkolů ochrany obyvatelstva je v těchto případech zabezpečení 

nouzového přežití obyvatelstva při MU nebo KS. Pro takové případy je důležité mít 

k zajištění základních životních potřeb obyvatelstva, pro podporu činnosti hasičského 

záchranného sboru (dále jen HZS), havarijních služeb (dále jen HS) a pro podporu výkonu 

státní správy v postižené oblasti nejen dostatečný lidský potenciál, ale i potřebné 

mechanizační a materiální zabezpečení. 

Důležité je si uvědomit co jsou to základní životní potřeby, tedy bez čeho se 

neobejdeme, chceme-li KS přežít bez vážnějších následků. Je také podstatné mít přehled 

o možnostech uspokojování těchto potřeb za nepříznivých podmínek vzniklých v důsledku 

KS. Znalost výše uvedeného nám může pomoci přestát tyto situace přežití bez těžké újmy 

na zdraví.  

Cílem této práce je vymezit pojem „základní životní potřeby obyvatelstva za 

krizových situací“, stanovit jejich rozsah, možnosti jejich uspokojování a navrhnout 

opatření k uspokojování základních životních potřeb. 
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2 Rešerše literatury k dané problematice 

 

DRAŠAR, P. Survival: Některé psychologické a teoretické aspekty přežití, 1. vyd. 

Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 1997. 112 s. ISBN 80-902001-8-0 – Publikace se zabývá 

problematikou přežití člověka v krizové situaci. Jsou zde popsány psychologické 

a biologické základy chování v krizové situaci, zvládání krizí a základní priority udržení 

života. 

 

DUFFACK, J. J. Člověk za hranicemi svých sil, 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 2007. 221 s. 

ISBN 978-80-206-0006-6 – Publikace popisuje chování člověka v krizových situacích, je 

zaměřena především na stres. Jsou zde zmíněny přírodní vlivy působící proti situaci přežití. 

Kniha je doplněna popisem řady skutečných událostí. 

 

Kolektiv autor ů. Přežij: Příručka pro přežití v krizových situacích, 1. vyd. Praha: MO 

ČR - AVIS, 2005. 154 s. ISBN 80-7278-271-1 – Příručka obsahuje základní rady, návody 

a postupy jak se chovat v krizových situacích. Týká se zejména válečných konfliktů 

a přírodních, či humanitárních katastrof. Důraz je kladen na samostatnou přípravu jedince 

na tyto situace. 

 

STILWELL, A. Jak přežít: Kniha, kterou možná budete (brzy) potřebovat, přeložila 

Z.Pavelková, 1. české vyd. Praha: Svojtka & Co., 2000. 192 s. ISBN 80-7237-311-0 – 

Publikace popisuje přežití různých krizových situací v odlišných meteorologických    

podmínkách Země. Dává účinné rady jak se s těmito nenadálými situacemi vyrovnat.  
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3 Základní životní pot řeby za krizových situací 

Už starořecký filosof Aristoteles, známý svým přístupem k chápání člověka 

v kontextu přírody, rozdělil lidské požadavky na dva základní typy – přání a potřeby. Přání 

vyjadřují požadavky vědomé, ale v podstatě ne vždy životně důležité či nezbytné. Tedy 

v jistém směru zaměnitelné a nahraditelné. Potřeby jsou určeny životní nutností člověka 

jako druhu a jejich nenaplnění se nutně nepříznivě odrazí ve zdraví a pocitu dobré pohody.  

Například ve výživě jako základní vystupují požadavky na přiměřený energetický 

přívod, na množství tekutiny, na složení základních živin, minerálních látek, vitamínů, 

stopových prvků apod. Naproti tomu jsou přání vyjádřena ve způsobu úpravy pokrmů, 

jejich typické chuti a někdy v nepřiměřeném množství. Základní potřeba tedy může být 

uspokojována, i když způsobem, který nikomu nemusí přinášet uspokojení, ani radost. [4] 

Samozřejmě i lidská psychika je do velké míry utvářena stavem uspokojování 

základních potřeb. Jejich neuspokojení po významně dlouhou dobu (jenž je individuální) 

ať již v oblasti hladu, žízně, sexu a citu ovlivní chování i psychiku lidí natolik, že můžeme 

vzniklý stav srovnat s rozvinutou duševní poruchou. Hlad, který ještě nemůže 

bezprostředně ohrozit zdraví člověka, může již deformovat přijaté normy chování. 

Nemusíme si toho být vědomi, ale základní vlastnosti potřebné k přežití nosíme v sobě 

– odhodlání, vytrvalost, vynalézavost a smysl pro humor. Jediné, co potřebujeme, je rychle 

přizpůsobit tyto vlastnosti novým podmínkám. Možná nejsme zvyklí chodit ven a shánět se 

po potravě nebo vyhledávat vodní zdroje. Ale mějme na paměti, že vlastnosti a dovednosti, 

které používáme k nalezení zaměstnání, budování kariéry, zajištění co nejvýhodnějších 

podmínek pro sebe a svou rodinu, se jen málo liší od schopností, které lidé vždy používali 

k nalezení úkrytu, tepla, vody a potravy pro sebe a svou rodinu. 

Pokud nemáme uspokojeny základní potřeby a je nám tedy zima, jsme promočení, 

hladoví a možná i zranění, jsou nejdůležitější následující úkony: 

� vyhledat případnou pomoc, 

� zajistit první pomoc, 

� zajistit správné oblečení a pomůcky pro přežití, 

� vyhledat úkryt, 

� zajistit teplo, vodu a potravu, 

� odpočívat. 

Jakmile se o tyto základní potřeby postaráme, naše šance vyrovnat se s nepřízní osudu 

se podstatně zvýší. Pořadí těchto základních úkonů závisí na konkrétním prostředí. [11] 



4 

Ze zákona lze odvodit, že základní životní potřeby obyvatelstva jsou takové potřeby, 

jejichž uspokojení umožní obyvatelstvu přežití krizových stavů bez těžké újmy na 

zdraví. [19] Těžkou újmou na zdraví se rozumí jen vážná porucha zdraví nebo vážné 

onemocnění. Za těchto podmínek je těžkou újmou na zdraví: 

a) zmrzačení, 

b) ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti, 

c) ochromení údu, 

d) ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí, 

e) poškození důležitého orgánu, 

f) zohyzdění, 

g) vyvolání potratu nebo usmrcení plodu, 

h) mučivé útrapy, nebo 

ch) delší dobu trvající porucha zdraví. [16] 

3.1 Krizové situace 

Krize bývá synonymicky spjata s významy pojmů katastrofa, zhoršení, komplikace, 

obrat, zlom, potíž, tíseň, nesnáz, neštěstí, obtížná situace, nouze, nepřízeň, napětí, panika. 

Krize je kumulovanou zátěží radikální změny či hrozby změn podmínek, strádání, frustrací 

a deprivací, ohrožení (někdy pomyslné), dokonce i existence a hrozby neodhadnutelných 

stresorů a z nich vyplývajících změn. 

Krizovou situací obecně nazýváme: 

� stav vykazující hlavní příznaky krize, 

� situace, kdy dochází k rozhodujícímu zvratu událostí či ke změně stavu 

považovaného za „normální“, 

� situace vážného narušení fungování určitého systému či jeho částí, které jsou 

spojeny s potřebou časově a systémově adekvátního rozhodnutí a řešení, 

� situace, v nichž jsou ohroženy cenné a chráněné hodnoty, zájmy či statky. [6] 

S krizovou situací souvisí také pojem mimořádná událost. Mimořádnou událostí se 

rozumí 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. [17] 

Krizová situace  je tedy MU, při které je vyhlášen některý z krizových stavů, tedy stav 

nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav. [12,13,18] 
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4 Přežití 

Situace přežití je osudovým mezníkem v životě každého člověka, který se do ní 

dostane. Každý, kdo je vystaven situaci přežití, by měl rychle učinit rozhodnutí, zda chce 

žít či zemřít. Pokud zvolí život, je snaha přežít přirozená. Je nutné doufat v nejlepší, ale 

zároveň se připravovat na nejhorší. Statistika i zkušenosti ukazují, že ti, kteří ví co a jak 

v takových situacích dělat, mají obecně větší naději i pravděpodobnost přežít. Základní 

zásady přežití vyjadřují jednotlivá písmena anglického ekvivalentu slova přežití – survival 

– viz Tabulka 1. 

Tabulka 1: Přežití aneb SURVIVAL [6] 

S Survey situation Odhadni situaci 

U Use your flesh Využívej své smysly, přehnaný spěch působí ztráty 

R Remember Zapamatuj si kde jsi 

V Vanquish Překonej strach a paniku 

I Improvisation Improvizuj 

V Value Hodnota života 

A Autochthon Jednej jako domorodci 

L Live with your flesh Žij svými smysly, ale nejdřív se uč a trénuj 

 

4.1 Hlavní p ředpoklady p řežití 

Na situaci přežití působí řada potřeb, jejichž uspokojením se naše šance na přežití 

konkrétní KS v daném prostředí významným způsobem zvyšuje. Mezi základní priority 

přežití patří vůle a motivace, kyslík, voda, izolace a energie. 

4.1.1 Vůle a motivace 

Právě vůle a pozitivní motivace jsou základními předpoklady přežití. Když bojujeme 

o přežití, největší zápas se odehrává právě v naší mysli. Cokoliv nám pomůže zlepšit 

náladu, pomůže nám přežít. Pakliže se ale člověk rozhodne, může i zemřít. Nastane – li 

situace, kdy člověk sám ztratí zájem o přežití, pak se mu dá jen velmi těžko pomoci. Vůle 

a motivace sice nejsou tak silnými prostředky k přežití, ale mají významnou roli 

v navození správných psychických a metabolických stavů. Je také známo, že tímto 

způsobem lze dosáhnout pozitivního ovlivnění imunitního systému a zvýšení celkové 

odolnosti organizmu. 
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Existují různé druhy motivace – dlouhodobé, krátkodobé, silné, slabé. Je třeba si 

uvědomit, že motivace například k učení ve škole a motivace k přežití katastrofy, je 

biochemicky totéž. Motivační aktivace je vzruchem, který časem slábne. Nemůžeme 

očekávat, že vůle po uskutečnění nějaké akce bude pořád stejná a stejně motivující po 

neomezenou dobu. Může nastat úplná ztráta motivace, která se projevuje u lidí, kteří 

ztratili vyhlídky na vyváznutí z KS. Pak tuto motivaci v sobě musí postižení obnovit sami, 

nebo jim v tom musí pomoci aktivní osoba zvenčí. [1,6] 

4.1.2 Kyslík 

Kyslík je druhou nezbytností. Pokud není kyslíkem zásobována například mozková, 

nebo srdeční tkáň, odumírají již asi po pěti minutách (za normálního tlaku). Postižený při 

nedostatku kyslíku rychle ztrácí vědomí a umírá. Po určité době začíná docházet 

k nevratnému poškození orgánů, v prvé řadě mozku. 

4.1.3 Voda 

Těla některých živočichů obsahují ve svých tkáních až 99 % vody. U člověka je 

celkové procento o něco nižší. Přesto je voda jednou ze základních složek našeho těla. 

Tělesná váha dospělého člověka je z 55 až 65 % tvořena vodou. Voda je v těle zastoupena 

na různých místech (viz Graf 1). Je součástí krve, přenašeče kyslíku, signálních 

chemických látek i energie.  

Nitrobun ěčná
40%

Sušina
40%

Plazma
5%

Tkáňová
15%

 
Graf 1 : Voda v těle [2] 
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Voda je v těle rozložena takto: 5 až 50% tělesné váhy tvoří voda nitrobuněčná, 

intracelulární. Zbytek, nazývaný vodou extracelulární (mimobuněčnou), se skládá 

z tkáňového moku a z plazmy, kolující v cévách. [2] 

Bez jídla vydrží člověk několik týdnů, bez vody však jen několik dnů. Při běžné 

činnosti vyloučí člověk průměrně 2 až 3 litry vody. I při nečinnosti ve stínu přijde lidské 

tělo asi o 1 litr vody denně a tuto ztrátu je třeba průběžně nahrazovat. Nemožnost nahradit 

ztráty vody vede k řadě problémů, které nám mohou významným způsobem zkomplikovat 

přežití KS, ale o tom více v kapitole 4.2.4 Žízeň. 

4.1.4 Izolace 

Izolaci, přístřešek potřebujeme jako ochranu před přílišným dodáním, ale i odebíráním 

energií, vodou, mechanickými vlivy. Brání přímému působení živlů na člověka, což nám 

umožní v nepříjemných podmínkách přežít mnohem snadněji. Lze zde zařadit i ochranu 

proti chemikáliím, proti nebezpečnému záření, ale i mechanickou ochranu lidského těla 

(oděv, pracovní pomůcky). Pokud tuto základní životní potřebu neuspokojíme, můžeme se 

ocitnout v nepříjemných situacích, kdy na nás bude působit chlad či horko (viz další 

kapitoly 4.2.2 Horko a 4.2.3 Chlad). 

Přístřeší je tedy nutné k ochraně před větrem, deštěm, sněhem a sluncem, k udržení 

tepla a k zabezpečení lepšího spánku, odpočinku a relativního pohodlí. Je třeba pamatovat 

na to, že ochrana před sluncem je stejně důležitá jako ochrana před větrem a zimou. [1,6] 

4.1.5 Energie 

Potrava je z hlediska krátkodobého katastrofického vývoje téměř bezvýznamná. Bez 

potravy lze existovat i pracovat několik dní vcelku bez problému. Důležitá je však pro 

zachování schopnosti pohybu, práce a často i myšlení a celkové aktivity. Nejlepším 

zdrojem energie pro člověka je tuk. Cukry a proteiny jsou energeticky asi o polovinu 

chudší. Cukry se od proteinů (bílkovin) liší tím, že poskytují rychlý zdroj energie. Vlastní 

proteiny těla jsou spotřebovány energetickými mechanizmy v poslední řadě, často až při 

strádání, hladovění či nemoci.  

Existují chemikálie (drogy), které mohou člověka natolik ovlivnit, že například nemá 

hlad, má pocit přebytku či dostatku energie, nebojí se o sebe ani o nic jiného a má 

subjektivní pocit tepla či lépe snáší zimu. Jejich používání v survivalistické situaci bychom 

však měli přenechat pouze zkušenému lékaři, který je navíc odborníkem na přežití. [1] 
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4.2 Faktory zt ěžující p řežití 

Už jsme si vymezili základní priority udržení života. Teď se na problém zkusme 

podívat z druhé strany. Může nastat to, že v KS budeme čelit mnoha negativním faktorům. 

Těchto faktorů je samozřejmě celá řada a obsahově by vystačili na další samostatnou práci. 

Dále budou stručně popsány pouze ty základní, a to stres, horko, chlad, žízeň a hlad. Právě 

tyto okolnosti nám mohou významným způsobem snížit šanci přežít. 

4.2.1 Stres 

Stres je velmi určitá situace. Je to složitá hormonální stresová reakce na stresující 

podnět, na stresor. Může být jak původu psychického, jak jej normálně chápeme, tak 

i fyzického. Fyzický stres obvykle bývá sdružen s psychickým, ale může být přítomen 

i samostatně, podle vlivu stresoru. 

Ne vždy je nutno chápat stres jako negativní faktor. Zdravý člověk potřebuje určité 

napětí, určitou míru stresu k aktivaci. Nepřítomnost stresu je nebezpečný stav, 

charakterizovaný jako začátek období úpadku. Stejně tak jeho přebytek je stav nevhodný, 

až škodlivý. 

V situaci přežití je pro psychické zvládnutí situace vhodné přenést se na chvilku do 

role pozorovatele. Analyzovat působící negativní vlivy, situaci, sebe, okolí, zvláštnosti 

a tuto analýzu použít pro uvedení sebe sama do určité harmonie se situací. Do navozeného 

stavu, kdy potlačíme veškerou nelibost a hledáme prvky, které jsou na situaci pozitivní, či 

v nás produkují kladné emoce (hezká krajina, dokonalé nástroje, důležitá akce atd.). [1,2] 

4.2.2 Horko 

Horko může člověka usmrtit. Při zvýšení teploty vnějšího prostředí se v organismu 

spouštějí specifické reakce. Horko je pro organismus nebezpečné tehdy, jestliže nemá 

možnost odvádět teplo a přehřívá se. Oproti reakci na chlad , kdy se organismus aktivně 

snaží produkcí tepla vyrovnat tepelné ztráty, je pro stav horka vybaven termoregulačními 

mechanismy podstatně hůře. 

Stav organismu v horku závisí do značné míry na jeho fyzikálních kvalitách, 

především na tepelné kapacitě a vlastnostech jeho povrchu. Výsledek termoregulačních 

reakcí je určován i stavem okolí (teplotou vzduchu, jeho vlhkostí a pohybem). 

V horku, při expozici vysoké teplotě prostředí, se nejprve zvětšuje prokrvení kůže, 

zrychluje se krevní oběh, roste krevní tlak a dochází k výraznému pocení. Potem může 

člověk ztratit až jedenáct litrů vody za jeden den, čímž ztrácí i spoustu tepla, které je nutné 
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k jeho odpaření. Účinnost pocení klesá, jestliže se pocení vylučuje tolik, že stéká pramínky 

po kůži. Tepová frekvence a kožní teplota stoupají úměrně teplotě prostředí. Zvýšené 

nároky na činnost srdce při zrychlování oběhu jsou však v rozporu se ztrátami vody. Krev 

se totiž zahušťuje a k zajištění jejího oběhu je třeba vynaložit větší práci. Srdce proto 

začíná při dlouhé expozici horku selhávat. Horko působí i na psychiku, vyvolává depresi. 

Bývají též změny charakteru osobnosti a chování. 

V podmínkách, jež se na Zemi vyskytují v běžných situacích, je přehřátí člověka či 

tvora jeho velikosti dosti nesnadné. Avšak v některých oblastech světa nemůže člověk 

v důsledku horka přežít (pouště, blahovičníkové lesy v Austrálii). 

V horku je třeba podstatně více pít, než na kolik je žízeň, nevystavovat se přímému 

slunečnímu světlu, zdržovat se ve stínu a omezit aktivitu přes den (siesta obyvatel zemí 

v horkém pásmu). [2,6] 

4.2.3 Chlad 

Ochrana před chladem je stejně tak důležitou podmínkou jako jídlo a pití. Zima 

a chlad patří mezi činitele, na které se člověk biologicky natrvalo nemohl přizpůsobit. 

Člověk se však naučil, na rozdíl od jiných tvorů, přizpůsobovat okolí svému organismu 

a ne organismus okolí. Nemění své vnitřní prostředí, ale vědomě a cíleně mění své vnější 

prostředí tak, aby mohl lépe žít. 

Ochlazení těla pod 30°C ohrožuje nejvíce srdce. Dochází k fibrilaci, kdy srdeční sval 

začne provádět chvějící se pohyb místo normálního, zdravě pumpujícího rytmu. Proudění 

krve se zastaví a nastává smrt. Nízká teplota také ovlivňuje spotřebu a využití kyslíku ve 

tkáních. Zmrzlé tkáně rychle odumírají a poskytují vhodnou živnou půdu pro rozvoj 

infekce. V organismu nastává pokles látkové výměny, dochází k nervovým poruchám, 

svalové pohyby nejsou uspořádané, objevují se křeče, lapavé dechy, obluzení, malátnost až 

lhostejnost a nakonec člověk usíná a umírá. 

K překonání chladu je pro člověka nejdůležitější oděv, přístřeší a využívání energie. 

Zajímavostí je to, že izolační vlastnosti těla se zlepšují také růstem vrstev špíny na povrchu 

kůže. Polární badatelé se proto málo myjí nejen kvůli technickým potížím při teplotách pod 

nulou, ale také proto, že by se tím zbavili tepelné izolace. [2] 

4.2.4 Žízeň 

Žízeň významným způsobem snižuje výkonnost. Bez vody se nedá žít ani pracovat. 

Příčin neschopnosti k práci v důsledku dehydratace je hned několik (viz Graf 2). Lidský 
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organismus pečlivě udržuje obsah vody ve svých tkáních. Nemožnost nahradit ztráty vody 

vede pak k dehydrataci, stupeň dehydratace se vyjadřuje v procentech poklesu tělesné 

váhy. Expozice horku může snížit rezervy vody až na úroveň neslučitelnou se životem. 

Bolesti hlavy
7%Nevolnost

14%

Bolesti v b řiše
22%

Žízeň
22%

Svalová únava
35%

 
Graf  2 : Hlavní příčiny neschopnosti k práci při dehydrataci [2] 

Při práci v komfortním prostředí nepřesahují ztráty vody 0-2 % váhy lidského těla, 

jediným příznakem nedostatku vody je žízeň. Ztráta 2-6 % je dehydratace středního stupně, 

ta se již projevuje jako slabost, únava, spavost, apatie, dostavují se bolesti hlavy. Při 

vyšších stupních dehydratace (6-10 %) trpí i činnost nervového systému, oslabuje se zrak, 

dochází k poruše koordinace pohybů, k závratím, třesu, svalovým křečím, tetanu, pociťuje 

se bodání ve svalech. Ztráta 10-15 % vede k prohloubení únavy, jazyk je opuchlý, 

dostavuje se blouznění, nespavost, močení je bolestivé, polykání a pití jsou nemožné. Při 

deficitu 15-20 % je jazyk suchý, kůže necitlivá, objevuje se hluchota, oční víčka jsou těžká 

a oči zapadlé. Pro člověka je krajní mez ztráty vody 20 % tělesné váhy, v kůži se již 

objevují krvácející trhlinky, hrozí kolaps a bezvědomí. Větší vodní deficit vede 

k nezvratným změnám na prahu smrti. 

K přežití v podmínkách, kdy nemáme dostatek vody je nutné maximálně omezit její 

ztráty, protože množství uchráněného potu se rovná množství životně důležité vody. Je 

nejlepší napít se předem co nejvíce („do zásoby“), práci i pochody provádět v noci, 

ochlazovat se (mořská voda, vychladlá voda z chladiče auta, vlastní moč atd.). Důležitá je 

samozřejmě i ochrana před přímým slunečním světlem. Doporučuje se omezit příjem soli 

a potravy vůbec. [2] 
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4.2.5 Hlad 

Hlad je vědomý pocit potřeby příjmu potravy. Pocit hladu je prvním příznakem 

hladovění. Hladovění patří k zátěžím, které snášíme velmi dobře a po velmi dlouhou dobu. 

Hladovět člověk může po mnoho týdnů. Má-li alespoň minimální možnost občasného 

získání potravy, tak i po několik let. Při hladovění se výrazně mění chování, projevuje se to 

zvýšenou dráždivostí, apatií, únavou, oči jsou matné, chůze nejistá. Lidé jsou málo 

pohybliví a snadno vzplanou emoce. Hladovění může být úplné, neúplné, podvýživa, či 

pouze nedostatek některých látek. 

Úplné hladovění se snáší subjektivně nejlépe. Za předpokladu, že je dostatek vody 

k pití, jej člověk snese po dobu třiceti až padesáti dní. Nepříjemnější jsou pocity při 

neúplném hladovění (neutišitelný hlad, pokles tepové frekvence a tělesné teploty, labilní 

tep atd.). Co se následků týče, ještě horší je jednostranné hladovění, kdy chybí některé 

důležité součásti potravy. [2] 

O hladovění i přesto nelze předpokládat, že vždy působí na organismus škodlivě. 

Úplné hladovění může pomoci uvést do normálu porušený metabolismus, může se zlepšit 

odolnost vůči infekcím a alergickým reakcím. Lékaři u nás dokonce doporučují jeden den 

v měsíci vůbec nic nepozřít. 

4.3 Taktiky p řežití 

V literatuře lze nalézt jakési taktické návody, jak se v KS chovat. Je patrné, že jak 

taktika STOP, tak i VIZEE, kladou důraz zejména na to, aby každý tah byl uvážený 

a člověk v těchto situacích nejednal zbrkle a bez rozmyslu. 

4.3.1 Taktika STOP 

V anglosaské literatuře bývá uváděn název „stop“ (viz Tabulka 2). Jedná se o návod, 

jak by měl člověk reagovat v nenadálé KS. [1] 

Tabulka 2 : STOP taktika [6] 

S Stop Zastav se, nejednej neuváženě 

T Think Zamysli se, jaká ti hrozí nebezpečí, analyzuj situaci a okolnosti 

(počasí, terén), zvaž své naděje na přežití, eliminuj hrozící nebezpečí 

O Occasion Prozkoumej okolí (zdroje vody, potravy, palivo, úkryt) 

P Plan Sestav plán přežití 
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4.3.2 Taktika VIZEE 

Druhou taktikou je „vizee“, kterou doporučují britské speciální jednotky SAS. Jedná 

se o krátký návod na chování a jednání v KS. [6] 

Tabulka 3 : VIZEE taktika [6] 

V Vyhledat Odhal hlavní zdroj nebezpečí či potíží, zvaž možné následky 

I Izolovat Pokus se odstranit nebo minimalizovat zdroj potíží 

Z Zhodnotit Zhodnoť situaci, zvaž možné následky 

E Evakuovat Odstraň všechno, co zvyšuje ohrožení, osoby odveď do bezpečí 

E Eliminovat Aktivně bojuj o přežití 
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5 Přežití krizových situací v České republice 

Jak již bylo uvedeno výše, zajištění základních životních potřeb umožní obyvatelstvu 

přežití KS bez těžké újmy na zdraví. Takovými potřebami jsou vůle a motivace, kyslík, 

voda, izolace a energie. Jejich pořadí závisí na konkrétní situaci a prostředí, ve kterém se 

postižené obyvatelstvo bude nacházet. 

Je třeba myslet na to, že KS při níž byl vyhlášen některý z krizových stavů, není 

počátečním stavem. Takové situaci předchází MU, která je takového rozsahu, že si 

vyžaduje vyhlášení krizového stavu. V době vzniku a trvání MU se realizují aktivity 

záchranných týmů (varování, evakuace, ukrytí atd.). Záchrannými pracemi se rozumí 

činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých MU, zejména 

ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí 

k přerušení jejich příčin. [17] 

Problematikou zajišťováním základních životních potřeb obyvatelstvu za KS se u nás 

zabývají hospodářská opatření pro krizové stavy (dále jen HOPKS) a opatření nouzového 

přežití obyvatelstva, kde je základním plánovacím dokumentem Plán nouzového přežití 

obyvatelstva. 

Součástí obou opatření je také humanitární pomoc (dále jen HP). V době vzniku či 

trvání MU nebo KS můžou postiženým obyvatelům podstatně zvýšit šanci na přežití také 

znalosti jich samotných, nazvěme to osobní přípravou obyvatelstva. 

5.1 Hospodá řská opat ření pro krizové stavy 

Hospodářská opatření pro krizové stavy se využívají k řešení rozsáhlých KS, při nichž 

budou ohroženy životy a zdraví osob i majetkové hodnoty. Předmětem HOPKS je zajistit 

potřebný organizační, materiální nebo finanční potenciál, který je nezbytný k zajištění 

základních životních potřeb obyvatelstva, pro podporu činnosti ozbrojených sil (dále jen 

OS), ozbrojených bezpečnostních sborů (dále jen OBS), HZS a havarijních služeb a pro 

podporu výkonu státní správy v postižené oblasti. Jsou přijímána správním úřadem za 

krizových stavů. Ústředním orgánem státní správy v oblastech HOPKS a státních 

hmotných rezerv je Správa státních hmotných rezerv (dále jen SSHR). 

Systém HOPKS zahrnuje: 

� systém nouzového hospodářství, 

� systém hospodářské mobilizace,  

� použití SHR, 
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� výstavbu a údržbu infrastruktury, 

� regulační opatření. [19] 

Každý z uvedených nástrojů HOPKS má své specifické místo a úlohu. Základní 

orientaci pro pochopení účinnosti, místa a úlohy nástrojů HOPKS poskytuje Obrázek 1. 

Stav 
nebezpe čí

Nouzový 
stav

Stav 
ohrožení 

státu

Válečný 
stav

Nouzové 
hospodá řství

Hospodá řská 
mobilizace

Hmotné rezervy
Regula ční opat ření

Infrastruktura

obyvatelstvo, HS, HZS, státní správa

OS, OBS

obyvatelstvo, OS, OBS, HS, HZS, státní správa  
Obrázek 1 : Místo a úloha HOPKS [5] 

 

Je patrné, že obyvatelstva se dotýkají všechny oblasti HOPKS, až na systém 

hospodářské mobilizace, který se týká zabezpečení mobilizačních dodávek pro potřebu OS 

a OBS za stavu ohrožení státu a válečného stavu. V dalším textu budou tedy vysvětleny 

jednotlivé nástroje HOPKS, s výjimkou systému hospodářské mobilizace, který není 

zásadní v souvislosti s řešenou problematikou. 

5.1.1 Systém nouzového hospodá řství 

Smyslem systému nouzového hospodářství je využití zdrojů ve vlastnictví 

právnických a podnikajících fyzických osob k překonání KS. Cílem je však pouze získat 

přehled o disponibilních zdrojích, které bude za těchto situací možno využít, nikoliv zajistit 

nezbytné dodávky (dále jen ND) od konkrétního dodavatele pro konkrétního odběratele. 

Primárně se pro zabezpečení ND využívají věcné zdroje ve vlastnictví právnických 

a podnikajících fyzických osob, které jsou používány k jejich běžné činnosti. V případech, 

kdy tyto zdroje nepostačují, vytváří stát odpovídající zdroj v systému státních hmotných 

rezerv, případně se využívají prostředky zajištěné v rámci mezinárodní spolupráce 

a pomoci. [5] 

 

Plán nezbytných dodávek 

Plán nezbytných dodávek je základním plánovacím dokumentem v systému 

nouzového hospodářství. Při jeho zpracování se vychází z analýzy možných variant 
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ohrožení provedené v krizovém plánu. Jedná se o samostatnou část krizového plánu, který 

zpracovává správní úřad. Tento plán obsahuje seznam požadovaných ND, přehled 

dodavatelů ND a seznam nezajištěných ND, který slouží jako podklad pro vymezení 

požadavku na zabezpečení ND od nadřízeného subjektu, až po definici požadavku na 

vytvoření pohotovostních zásob u SSHR. [5] 

Postup zpracování plánu ND obsahuje Metodika činnosti při plánování a zajišťování 

ND v systému hospodářských opatření, vydané SSHR v roce 2003. 

 

Nezbytná dodávka 

Je to dodávka výrobků, prací a služeb, bez níž nelze zajistit překonání krizových 

stavů. Jde tedy o věcné zdroje nezbytné k uspokojení základních potřeb fyzických osob na 

území České republiky, umožňující přežití krizových stavů bez těžké újmy na zdraví, pro 

podporu činnosti OS, OBS, HZS a HS a pro podporu výkonu státní správy. [5] 

Jednotný postup pro orgány krizového řízení při vyžadování ND za KS po vyhlášení 

krizového stavu stanoví Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizových situací. 

Metodiku vydala SSHR v roce 2003. 

5.1.2 Použití státních hmotných rezerv 

Státní hmotné rezervy jsou rezervy a zásoby ve vlastnictví státu určené pro zajištění 

obranyschopnosti státu, odstraňování následků KS a ochranu životně důležitých 

hospodářských zájmů státu. Dále pro zajišťování nezbytných a mobilizačních dodávek 

a pro poskytnutí humanitární pomoci osobám vážně materiálně postiženým KS. 

Státní hmotné rezervy jsou členěny na: 

� hmotné rezervy, 

� mobilizační rezervy, 

� pohotovostní zásoby, 

� zásoby pro humanitární pomoc. [5] 

Za prioritní po potřebu obyvatelstva se považují pohotovostní zásoby a zásoby pro 

humanitární pomoc. 

  

Pohotovostní zásoby 

Pohotovostní zásoby jsou základní materiály a výrobky určené k zajištění ND pro 

podporu obyvatelstva, činnosti HS a HZS po vyhlášení krizových stavů v systému 
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nouzového hospodářství. Tedy zásoba komodit, které nelze vůbec, v potřebném množství, 

či kvalitě v rámci České republiky získat. 

 

Zásoby pro humanitární pomoc 

Zásoby pro humanitární pomoc jsou součástí zajištění HP postiženým osobám a jsou 

poskytovány státem po vyhlášení krizového stavu. Množství a složení zásob pro 

humanitární pomoc vyplývá ze zkušeností získaných při řešení konkrétních KS, poskytují 

se postiženým osobám bezplatně. Jejich vyžádání se předpokládá v situacích, kdy příslušný 

správní úřad není schopen poskytnout potřebnou pomoc z vlastních zdrojů. 

Zásoby slouží pro první 3 dny KS k zajištění nezbytných životních potřeb fyzických 

osob, které vlivem KS zůstaly bez potřebných věcných prostředků nutných k přežití a které 

nebyly evakuovány. Jsou vytvořeny pro 1500 osob a rozloženy rovnoměrně ve třech 

skladech (Opava, Jičín, Plzeň), v tomto složení: 

1. Osobní souprava: 

� 3 denní dávky potravin (2 hlavní jídla ve třech variantách, játrová paštika, lunch 

meat, suchary nahrazující chléb, porcovaný džem, kávový extrakt, porcovaný čaj, 

cukr, instantní nápoj, multivitamínový instantní ovocný nápoj, čokoláda, žvýkačky 

a sůl), 

� hygienické prostředky (toaletní papír, sáčky z PVC, hygienické ubrousky a mýdlo), 

� ostatní (umělohmotné jídelní příbory ke každému hlavnímu jídlu, lihový vařič, 

suchý líh, zápalky, svíčky a nádoba na přípravu nápojů o obsahu 250 ml). 

2. Pracovní oděv a obuv (velikosti jsou voleny podle statistické četnosti pro muže a ženy): 

� letní varianta (plášť do deště, gumové boty, blůza a kalhoty pracovního oděvu, 

tenisky, nátělník, ponožky, rukavice bez vložky, gumové rukavice), 

� zimní varianta (plášť do deště, gumové boty, blůza a kalhoty prošívané, pracovní 

kožené boty, nátělník, ponožky, rukavice s vložkou, rukavice gumové). 

3. Spací pytel 

4. Balená pitná voda (3 litry na osobu na den) 

Požadavek na ZHP může uplatnit krajský úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou 

působností nebo určené obce (určené HZS kraje). O vydání těchto zásob rozhoduje 

předseda SSHR. Za převzetí zásob na určeném místě a jejich přidělení postiženým osobám 

zodpovídá žadatel. Přitom by měl zabránit jejich zneužití. [3,5,20] 
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5.1.3 Výstavba a údržba infrastruktury 

Infrastrukturou k přípravě a přijetí HOPKS se rozumí stavby, technické zabezpečení 

a technologické vybavení staveb, pozemní komunikace, dráhy, přístavy, letiště nezbytné 

pro realizaci HOPKS. Požadavky na výstavbu této infrastruktury vyplývají z krizových 

plánů. [5] 

5.1.4 Regula ční opat ření 

Účelem regulačních opatření je snížení spotřeby nedostatkových surovin, výrobků 

a energií, či usměrnění jejich spotřeby. A to v souladu s krizovými plány v případech, kdy 

KS nabývá takového rozsahu, že běžné ekonomické nástroje nejsou při zajišťování 

ND účinné. 

Regulační opatření lze přijmout a využívat jen v případě, kdy požadovaného účinku 

s nimi spojeného nelze dosáhnout jiným způsobem. Vyhlašují se po nezbytně dlouhou 

dobu a v nezbytném rozsahu. Vyhlašuje je vláda, hejtman kraje, starosta obce s rozšířenou 

působností nebo určené obce a guvernér České národní banky v rozsahu vymezeném 

zákonem. [5,18] 

5.2 Opatření nouzového p řežití obyvatelstva 

Dalším dokumentem zabývajícím se zajišťováním základních životních potřeb 

obyvatelstva za KS je Plán nouzového přežití obyvatelstva [14]. Je součástí havarijního 

plánu kraje, jedná se o druh plánů konkrétních činností. 

Plán nouzového přežití obyvatelstva obsahuje: 

� nouzové ubytování, 

� nouzové zásobování základními potravinami, 

� nouzové zdroje pitné vody, 

� nouzové zásobování pitnou vodou, 

� nouzové základní služby obyvatelstvu, 

� nouzové dodávky energií, 

� organizování humanitární pomoci (dále jen HP), 

� rozdělení odpovědnosti za provedení opatření pro nouzové přežití  

obyvatelstva. [14] 

Pod pojmem nouzové přežití rozumíme dočasný způsob přežití obyvatelstva 

postiženého následky MU nebo KS. Mezi základní opatření k zajištění nouzového přežití 

obyvatelstva patří nouzové ubytování, zásobování potravinami, vodou, nouzové základní 
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služby, dodávky energií a organizování HP. Příprava těchto opatření se opírá o závěry 

z analýzy možného vzniku MU na území kraje. 

Opatření nouzového přežití zpravidla navazují na evakuaci obyvatelstva z postiženého 

území. Mohou být ale realizována i přímo v zóně havarijního plánování, v prostoru MU 

nebo KS. Realizace opatření nouzového přežití bude zpravidla ukončena návratem 

postiženého obyvatelstva do sídlištních aglomerací původních bydlišť a obnovením funkce 

infrastruktury v nich. Nebo také situací, kdy v prostorech, do kterých byly osoby 

evakuovány, bude stávající infrastruktura schopna zabezpečovat potřeby původního 

i evakuovaného obyvatelstva a mimořádná opatření již nebudou nutná. Případně 

přesídlením postiženého obyvatelstva do nových domků, domů, sídlišť. [3] 

5.2.1 Nouzové ubytování 

Obsahem tohoto opatření je vytipování vhodných objektů a to z hlediska bezpečnosti 

objektu, vhodnosti k nouzovému ubytování, stravování a dodržování hygienických norem. 

Pro potřebu dlouhodobého ubytování by měla být také reálná možnost minima soukromí 

pro postižené (jednotlivé rodiny alespoň v jedné místnosti). 

Prioritně se k tomuto účelu využívají objekty se stacionárním lůžkovým, stravovacím 

a hygienickým vybavením (hotely, rekreační zařízení, ubytovny atd.), dále stacionární 

zařízení s hygienickým vybavením a prostory pro umístění lůžek (školy, sportovní haly, 

kulturní zařízení atd.). Je možno využít také mobilní zařízení (stany, maringotky, 

přístřešky atd.). 

5.2.2 Nouzové zásobování základními potravinami 

Je možno využít stálých stravovacích zařízení (hotely, restaurace, kuchyně, menzy 

atd.) či mobilní stravovací zařízení (pojízdné kuchyně). V těchto zařízeních musí být 

možnost hromadné přípravy teplé stravy, nebo alespoň možnost jejího dovážení. 

Samozřejmě se předpokládá určité omezení množství stravy, složení stravy a výběru 

jídel. Ovšem mělo by být zajištěno zásobování základními druhy potravin (viz Tabulka 4). 
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Tabulka 4 : Nezbytné potřeby pro přežití jednoho obyvatele na 10 dnů [9] 

Poř. 

číslo 

Sortiment Měrná 

jednotka 

Dávka 

na osobu 

1 Maso, včetně konzerv kg 0,866 

2 Mléko a mléčné výrobky, včetně sušeného 

a konzervovaného mléka 

l 2,333 

3 Tuky, včetně másla, sádla a olejů kg 0,583 

4 Chléb kg 2,416 

5 Přílohy: brambory, rýže, těstoviny, luštěniny, kroupy kg 3,166 

6 Mouka kg 1,916 

7 Cukr kg 0,5 

8 Vejce ks 2 

9 Ostatní (pitná voda) l 50 

 

5.2.3 Nouzové zdroje pitné vody 

Nouzové zdroje pitné vody zahrnují jímací objekty nebo jejich skupiny 

v pohotovostním stavu včetně příslušných zařízení a objekty hydrogeologického 

průzkumu, kterými jsou hydrogeologické vrty neuvedené do provozu a jímací zařízení. [9] 

5.2.4 Nouzové zásobování pitnou vodou 

Smyslem opatření je zajistit nezbytné množství vody v požadované jakosti pro 

postižené obyvatelstvo. Využívá se v případech, kdy je stávající systém zásobování pitnou 

vodou zcela, nebo částečně nefunkční. Potřebné množství vody pro první dva dny na osobu 

a den je 5 litrů, pro třetí a další dny pak 10 až 15 litrů na osobu a den. 

5.2.5 Nouzové základní služby obyvatelstvu 

Zahrnují poskytování informací o situaci a o přijímaných opatřeních: 

� zdravotnické služby, 

� sociální služby, 

� hygienické služby, 

� veterinární služby, 

� poštovní a spojové služby, 

� dopravní služby, 
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� technické služby, 

� pohřební služby, 

� zásobování postiženého obyvatelstva šatstvem, přikrývkami, prostředky osobní 

hygieny a denní potřeby. [9] 

5.2.6 Nouzové dodávky energií 

Zajištění energií pro důležité provozy a objekty potřebné k zabezpečení činnosti 

postiženého území. K tomu se využívá nouzové propojení energetických sítí, pojízdné 

a přenosné zdroje energií. Zabezpečení dodávek především tuhých paliv. 

5.2.7 Organizování humanitární pomoci 

Humanitární pomoc již byla zmíněna v HOPKS, kde jsou její zásoby součástí státních 

hmotných rezerv. Je využívána výhradně k uspokojování základních životních potřeb 

postižených obyvatel. Slouží jako doplňkový zdroj pro poskytování prostředků 

obyvatelstvu k zachování jeho života a zdraví po vzniku MU nebo KS. 

Jedná se o souhrn opatření v materiální, duchovní, zdravotní, sociální a právní oblasti, 

které poskytují jednotlivci, skupiny, spolky, státní i nestátní organizace ve prospěch 

obyvatelstva postiženého následky MU nebo KS. 

 

Oblasti poskytování HP 

� Materiální a finanční pomoc - vytváří podmínky pro realizaci základních životních 

potřeb obyvatelstva postiženého MU nebo KS. 

� Psychologická pomoc – profesionální psychologická pomoc nejen pro postižené 

obyvatelstvo, ale i pro záchranáře. 

� Náboženská pomoc – poskytování duchovní služby a náboženské posily člověku 

v MU nebo KS, provádí ji náboženský personál. Týká se také nejen obyvatelstva, 

ale i zasahujícího personálu. [3] 

 

Kontejnery nouzového přežití 

Jednotlivé HZS krajů navíc disponují také kontejnery nouzového přežití pro 25-50 

osob. Kontejner nouzového přežití je určen k poskytování rychlé, účinné, neodkladné 

a krátkodobé pomoci obyvatelstvu postiženému MU nebo KS. Využívá se zejména 

v situacích způsobených živelními pohromami, hromadnými dopravními nehodami, 

železniční nebo leteckou nehodou, rozměrnými destrukcemi budov, při mimořádných 
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složitých, rozsáhlých nebo dlouhodobých zásazích složek integrovaného záchranného 

systému a jako specializované místo pro řízení zásahu.  

Kontejner má kapacitu 25 až 50 osob, kterým může poskytnout ochranu před 

povětrnostními vlivy počasí. Pro tyto osoby poskytuje zázemí pro přípravu a poskytování 

horkých nápojů, teplé i studené stravy, základní hygienickou očistu rukou a obličeje, 

předlékařské ošetření současně pro 3 osoby. Součástí kontejneru je kromě nafukovacího 

stanu o ploše 56 m2 také kuchyňka, záchod, elektrocentrála, vytápěcí agregát apod. 

Kontejner je konstruován pro práci v rozmezí od -30 do +50 ºC a dvě osoby ho jsou 

schopny zprovoznit do jedné hodiny. Kontejner může být přepravován pozemní cestou 

(na kontejnerovém nosiči) i vrtulníkem. Jednotlivé kontejnery je možno spojovat v jeden 

celek, napájet z jednoho zdroje více kontejnerů a to jak z pevné sítě, tak i z vlastních 

elektrocentrál. Kontejner nouzového přežití je schopen nepřetržité autonomní činnosti po 

dobu 24 hodin. [7] 

5.3 Osobní p říprava 

Jak již bylo zmíněno výše, i příprava samotného obyvatelstva na KS hraje významnou 

roli. Dobře připravený člověk s potřebnými znalostmi se jistě s následky těchto situací 

vyrovná lépe, než člověk nepřipravený, spoléhající na pomoc jiných osob. Pokud víme, jak 

se v KS chovat, může nám to pomoci umět si lépe poradit, či pomoci svým blízkým, 

sousedům, spoluobčanům. 

Základem je znalost informací o tom, jak se zachovat v případě vzniku MU a KS. 

Z tohoto pohledu jsou důležité zejména: znalost první pomoci, evakuační zavazadlo, 

respektive znalost jeho obsahu a čísel tísňových linek. 

5.3.1 První pomoc 

Základní znalost zásad první pomoci může znamenat záchranu života. Znalosti lze 

načerpat z řady knih. Nejlepší však je zúčastnit se praktického kurzu první pomoci. 

Nezapomínejme na to, že povinnost poskytnout první pomoc v případě ohrožení 

života je dána zákonem. Postup při poskytování první pomoci by měl být následující: 

� Je to bezpečné? 

� Rychlá kontrola průchodnosti dýchacích cest, dýchání a krevního oběhu. 

� V případě zástavy oběhu – umělé dýchání a nepřímá masáž srdce. 

� Stabilizovaná poloha (v odpovídajících případech). 

� Celková kontrola zdravotního stavu a prohlídka zranění. 
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� Stabilizace funkcí a v případě potřeby přivolání první pomoci. [11] 

Znalost první pomoci je velmi rozsáhlou kapitolou. Pro účely této práce by proto 

nebylo vhodné věnovat ji prostor postačující k plnému pochopení jejich zásad. Jak již bylo 

zmíněno, existuje velké množství publikací, které se touto problematikou zabývají. Pro 

zájemce tedy nebude problém se o této problematice dozvědět více. 

5.3.2 Evakuační zavazadlo 

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bydliště v případě vzniku MU, 

KS nebo nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo postačí každé běžné cestovní 

zavazadlo, nejlépe zavěsitelné na ramena a opatřené visačkou se jménem a adresou 

majitele. Ideální je batoh nebo cestovní taška, ale postačí také kufr. Hmotnost by neměla 

přesahovat 25 kg pro dospělé a 10 kg pro děti. 

Evakuační zavazadlo by mělo obsahovat zejména: 

� osobní doklady (občanský průkaz, pas, rodný list, řidičský průkaz, průkaz 

zdravotního pojištění atd.), psací potřeby a dopisní obálky se známkami, 

� léky a zdravotní pomůcky (osobní léky, obvazy), případně brýle ke čtení, 

� cennosti (peníze, vkladní knížky, cenné papíry, pojišťovací smlouvy atd.), 

� sezónní oblečení (náhradní oděv, prádlo, obuv, pláštěnka), 

� prostředky osobní hygieny, 

� spací pytel (přikrývky), karimatku nebo nafukovací lehátko, 

� jídelní nádobí, potřeby na šití, kapesní nůž, otvírač na konzervy, 

� základní (trvanlivé) potraviny na 2 až 3 dny, včetně nápojů, 

� kapesní svítilnu + náhradní baterie, svíčky, zapalovač, zápalky, 

� doporučuje se přenosný rozhlasový přijímač + náhradní baterie, píšťalka, předměty 

pro vyplnění dlouhé chvíle (stolní společenská hra, knížka atd.), 

� pro případ evakuace osoby s jejím domácím zvířetem zdravotní průkaz domácího 

zvířete a krmení pro zvíře. [10] 

5.3.3 Linky tís ňového volání 

HZS České republiky 150 

Policie České republiky 158 

Zdravotnická záchranná služba České republiky 155 

Integrovaný záchranný systém České republiky 112 
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6 Doporu čení k uspokojování základních životních 

pot řeb obyvatelstva za krizových situací 

Základní územně samosprávné celky v České republice jsou obce. Po vyhlášení 

krizového stavu jsou orgány obce povinny zajistit provedení krizových opatření 

v podmínkách obce. [18] 

Při zajišťování základních životních potřeb obyvatelstva půjde zejména o nouzové 

zásobování potravinami, vodou, léky, energiemi, a dalšími nezbytnými prostředky k přežití 

obyvatelstva, nouzové základní služby obyvatelstvu (viz kapitola 5.2.5 Nouzové základní 

služby obyvatelstvu) a nouzové ubytování.  

Opatření budou realizována buď v prostorách, do kterých byly osoby umístěny 

evakuací, nebo v prostoru vzniku a trvání KS. V této problematice by za krizových stavů 

měly orgány obce řešit zejména následující otázky: 

� CO? 

Zjistit, co je nutné poskytnout obyvatelstvu postiženému krizovou situací. 

Nejpravděpodobnější potřebou se zdá být jídlo, voda, léky a nouzové ubytování, případně 

zásobování energiemi. 

� PRO KOHO? 

To znamená počet postižených obyvatel, kteří se nacházejí na území obce a je třeba 

jim výše určené dodávky poskytnout. U těchto osob zjistit totožnost. 

� NA JAK DLOUHO? 

Doba, po kterou bude potřeba nouzové služby obyvatelstvu poskytovat. Jde 

samozřejmě zpočátku pouze o odhad, v průběhu KS se ale bude vycházet z analýzy vývoje 

této situace prováděné krizovým štábem obce. 

� KOLIK?  

Je třeba určit množství, respektive rozsah pomoci, který bude dostačující k pokrytí 

konkrétních potřeb obyvatelstva. Vychází se z výše uvedených údajů – pro kolik osob a na 

jak dlouho bude třeba zajistit danou pomoc. 

� JAK,ODKUD? 

Stěžejní bod. Zde je třeba zvážit možnosti jak lze konkrétní potřebu postiženého 

obyvatelstva naplnit. Je nutné vybrat způsob, který bude k tomuto účelu co nejefektivnější 

a nejdostupnější. Pokud orgány obce nejsou schopny poskytnout potřebnou pomoc 
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z vlastních zdrojů, uplatní dotčený obecní úřad u obce s rozšířenou působností, respektive 

kraje, požadavky na humanitární pomoc. 

Lze také počítat s pomocí samotného postiženého obyvatelstva. Například při realizaci 

nouzového zásobování vodou a potravinami. Obsahem evakuačního zavazadla jsou, mimo 

jiné, také základní trvanlivé potraviny na 2 až 3 dny, včetně nápojů. Nemůžeme 

samozřejmě počítat s tím, že toto doporučení vezmou na vědomí všichni občané. Ale to, že 

ze svých zásob budou schopni v této oblasti uspokojit své potřeby po prvních 24 hodin od 

vzniku KS, je reálný odhad. 

 

Obyvatelé obce by se ve svém vlastním zájmu měli informovovat o možných 

ohroženích v místě jejich bydliště a mít alespoň základní znalosti o tom, jak se zachovat  

v případě KS. Stupeň přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci je na nízké 

úrovni, protože neexistuje ucelený systém jeho přípravy a úroveň obecného podvědomí 

o její nutnosti. Z tohoto pohledu je důležitá výchova obyvatelstva v této problematice. 

Úkoly výchovy obyvatelstva : 

� prohloubit veřejnou informovanost s cílem napomáhat dobré orientaci veřejnosti 

v problematice ochrany obyvatelstva,  

� informovat právnické a fyzické podnikající osoby, obce, správní úřady o charakteru 

možného ohrožení, připravovaných opatřeních a způsobu jejich provedení 

hromadnými informačními prostředky a jinými vhodnými formami (příručky, 

kalendáře, letáky, internetové stránky HZS),  

� poskytovat metodickou a technickou pomoc při zabezpečování přípravy žáků 

v oblasti ochrany obyvatelstva k výuce tématiky "Ochrana člověka za 

mimořádných situací" a při cvičeních,  

� organizovat přípravu k sebeochraně a vzájemné pomoci s cílem prohloubit veřejnou 

informovanost občanů (první pomoc, evakuační zavazadlo atd.),  

� posílit informativní úlohu obcí o možných ohroženích, o plánovaném postupu při 

organizování pomoci postiženému obyvatelstvu a při přípravě určených pracovníků 

obcí na řešení úkolů ochrany obyvatelstva při MU. [8,15] 
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7 Závěr 

Na základě nabytých poznatků byl vymezen pojem „základní životní potřeby 

obyvatelstva za krizových situací“. Těmito potřebami jsou vůle a motivace, kyslík, voda, 

izolace a energie. V situacích přežití je třeba počítat také s negativními faktory, které 

budou na postižené působit. Ať už je to stres, horko, chlad, žízeň, nebo hlad.  

Zajištění základních životních potřeb člověka za KS jde ruku v ruce se zdárným 

přežitím této situace. V České republice se touto problematikou zabývají hospodářská 

opatření pro krizové stavy a plán nouzového přežití obyvatelstva, ve kterém jsou zahrnuta 

opatření nouzového přežití. 

Závěrem byla navržena doporučení k uspokojování základních životních potřeb 

obyvatelstva. Doporučení vymezují postup orgánů obce a opatření směřující ke zvýšení 

stupně přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci. 

Česká republika leží v mírném podnebném pásu, proto se nemusíme obávat 

extrémních meteorologických podmínek. Na území našeho státu ani bezprostředně nehrozí 

válečný konflikt. Nejpravděpodobnějšími situacemi, kdy by bylo třeba řešit problematiku 

přežití obyvatelstva, se jeví různé provozní havárie a živelné pohromy. Systém HOPKS 

a opatření nouzového přežití obyvatelstva jsou pro náš stát dostačující. To se týká také 

humanitární pomoci, jenž je v obou opatřeních zahrnuta, a je velmi dobře a do důsledku 

propracována. Jediné v čem je problém je připravenost samotného obyvatelstva. 

Často býváme díky sdělovacím prostředkům svědky neposkytnutí první pomoci. 

A jelikož někteří naši spoluobčané mají problém vzpomenout si už jen na čísla linek 

tísňového volání, těžko můžeme očekávat, že ví něco například o evakuačním zavazadle. 

Tento problém je ale dosti složitý a je na každém z nás, jak se k tomuto postaví. Kdo se nic 

dozvědět nechce, tak se také nic nedozví. A jedinou laickou kategorií občanů, na které je 

možno v této oblasti systematicky a cíleně působit, jsou děti a mládež v základních 

a středních školách. Jak ale zapůsobit na širší okruh obyvatelstva? Již je zde sice patrná 

snaha, například spoty v České televizi. Jejich nevýhoda však je v tom, že se nedostanou 

k širokému okruhu obyvatelstva, a v časovém omezení. 

Nejlépe se mi jeví možnost informačních letáků vhozených do poštovních schránek. 

Jistě by nešlo o nejlevnější záležitost, ale byla by prospěšná. Například jednou za rok 

vytáhnout z poštovní schránky kromě reklamních letáků obchodních řetězců, kterými jsme 

den co den zavaleni, nějakou informační brožuru, by jistě nebylo na škodu. Zvýšila by se 

tím připravenost obyvatelstva na MU a přispělo by to k celkovému zlepšení zvládání KS. 
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9   Seznam použitých zkratek 

 

HOPKS Hospodářská opatření pro krizové stavy 

HP Humanitární pomoc 

HS Havarijní služby 

HZS Hasičský záchranný sbor 

KS Krizová situace 

MU Mimořádná událost 

OBS Ozbrojené bezpečnostní sbory 

OS Ozbrojené síly 

SSHR Správa státních hmotných rezerv 

ZHP Zásoby pro humanitární pomoc 

 


