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 Diplomová práce se zabývá návrhem metodiky pro p�ípravu jednotek požární 

ochrany pro pln�ní úkol� ochrany obyvatelstva. Teoretická �ást popisuje vývoj ochrany 

obyvatelstva po jeho sou�asný stav a analýzu stavu vybraných jednotek zajiš�ující pln�ní 

úkol� ochrany obyvatelstva. V praktické �ásti jsou uvedeny návrhy na pln�ní t�chto úkol�

jednotkami požární ochrany a  následn� pak  návrh metodiky obsahující popis pracoviš� a 

organiza�ní zajišt�ní p�ípravy jednotek požární ochrany pro pln�ní úkol� ochrany 

obyvatelstva.
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annexes. 
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This thesis describes the design methodology for the preparation of fire protection 

for the challenges of protecting the population. The theoretical part describes the 

development of civil protection for their present state and condition analysis of selected 

units to ensure protection of public tasks. The section provides practical suggestions for 

carrying out these tasks, the fire brigade and then to a proposal containing a description of 

the methodology and organizational departments to ensure the preparation of fire 

protection for the population-control tasks. 
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2. Úvod 

Naše spole�nost je neustále ovliv�ována rozsáhlými živelními katastrofami, 

pr�myslovými a ekologickými haváriemi a jinými mimo�ádnými událostmi, které vedou 

k bezprost�ednímu ohrožení obyvatelstva a životního prost�edí.  Ke zvládání t�chto situací 

je pot�ebné zajistit odbornou p�ípravu t�ch, kte�í se touto oblastí zabývají a budou v míst�

výskytu t�chto situací vykonávat záchranné a likvida�ní práce. 

V sou�asné dob� jsou úkoly a navazující �innosti školeny pouze teoreticky a 

obecn� a jsou školeni pouze velitelé a strojníci a ne celé jednotky SDH obcí. To je 

z hlediska pot�eby zabezpe�ení ochrany obyvatelstva p�i rozsáhlých mimo�ádných 

událostech a krizových situacích zcela nevyhovující, protože chybí praktické procvi�ení 

jednotlivých �inností u �len� jednotek SDH. 

Práce je rozd�lena na �ást teoretickou a �ást praktickou. V �ásti teoretické je 

popsána ochrana obyvatelstva z hlediska vzniku a jejího vývoje po sou�asný stav nejen 

v naší republice, ale i ve vybraných evropských státech. Dále pak obsahuje provedenou 

analýzu využitelnosti jednotek požární ochrany pro pln�ní úkol� v oblasti ochrany 

obyvatelstva v roce 2010. �ást praktická se zabývá návrhem pln�ní vybraných úkol�

jednotkami požární ochrany, jejich odbornou p�ípravou a kone�n� i samotným návrhem  

metodiky odborné p�ípravy �len� jednotek požární ochrany. 

Cílem této diplomové práce je navrhnout metodiku pro pln�ní vybraných úkol�

v oblasti ochrany obyvatelstva, která má sloužit pro odbornou p�ípravu jednotek požární 

ochrany p�i pln�ní úkol� v této oblasti. 
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3. Rešerše literatury 

Šenovský M., Adamec V., Hanuška Z.: Integrovaný záchranný systém. Auto�i se

v publikaci zabývají základními a vedlejšími složkami integrovaného záchranného 

systému, postavením a úkoly orgán� ve�ejné správy a právnických a podnikajících 

fyzických osob v rámci integrovaného záchranného systému. V publikaci se dále popisují 

d�ležitá opat�ení p�i organizaci a koordinaci záchranných a likvida�ních pracích. [3] 

Kratochvílová, D.: Ochrana obyvatelstva. Autorka se v publikaci zabývá tématem ochrany 

obyvatelstva a ochrannými opat�eními p�i vzniku mimo�ádné události.. Ve svých 

kapitolách uvádí definice základních prvk� ochrany obyvatelstva a zabezpe�ení pln�ní 

úkol� civilní ochrany jako jsou varování, evakuace, dekontaminace apod. [1] 

Zákon �. 239/2000 Sb., O integrovaném záchranném systému, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�. Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky 

integrovaného záchranného systému a jejich p�sobnost, pokud tak nestanoví zvláštní 

právní p�edpis, p�sobnost a pravomoc státních orgán� a orgán� územních samosprávných 

celk�, práva a povinnosti právnických a fyzických osob p�i p�íprav� na mimo�ádné 

události a p�i záchranných a likvida�ních pracích a p�i ochran� obyvatelstva p�ed a po dobu 

vyhlášení stavu nebezpe�í, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a vále�ného stavu. [7]  

Zákon �. 133/1985 Sb., O požární ochran� ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Ú�elem tohoto 

zákona je vytvá�ení podmínek pro ochranu života, zdraví a majetku ob�an�. Stanoví se 

správní orgány na úseku požární ochrany a podmínky výkonu státního požárního dozoru. 

[6] 

Vyhláška �. 247/2001 Sb., o organizaci a �innosti jednotek požární ochrany ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis�. Vyhláška vymezuje princip plošného pokrytí území jednotkami 

požární ochrany. Stanovuje zp�sob z�izování, vnit�ní organizaci a vybavení jednotek, 

organizaci �ízení v jednotkách, �innost hasi�� p�i zásahu. Specifikuje odbornou zp�sobilost 

a odbornou p�ípravu hasi��. [10] 
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4. Ochrana obyvatelstva 

Ochrana obyvatelstva má v naší zemi svou historii a své ur�ené místo. Byla 

utvá�ena z p�edvále�né Civilní protiletecké obrany do sou�asné podoby Integrovaného 

záchranného systému. Ochrana obyvatelstva je pln�ní úkol� civilní ochrany zejména 

varování a vyrozum�ní, evakuace, nouzové p�ežití, ukrytí, individuální ochrany, zjiš�ování 

a ozna�ování nebezpe�ných oblastí, dekontaminace a jiných opat�ení vyplývajících 

z požadavk� ochrany obyvatelstva nap�íklad v územním plánování, územním a stavebním 

�ízení. [1] 

4.1 Historický vývoj ochrany obyvatelstva 

Ustavení organizace Civilní protiletecké ochrany (CPO), které se datuje p�ijetím 

pat�i�ného zákona1, položilo základ organizování ochrany obyvatelstva v našich zemích. 

Úst�edním �ízením CPO bylo pov��eno ministerstvo vnitra. Hlavním z úkol� nov� vzniklé 

organizace pat�ilo zabezpe�ení obyvatelstva plynovými maskami a dostate�ným po�tem 

ve�ejných úkryt�. Ve vále�ném období na území protektorátu p�ešlo v roce 1940 postupn�

veškeré �ízení CPO na protektorátní policii, která také zabezpe�ovala sou�innost ostatních 

zainteresovaných složek, p�edevším �erveného k�íže a požárních jednotek. 

V souvislosti s ukon�ením druhé sv�tové války a s ur�itou euforií obyvatelstva 

došlo po roce 1945 k minimalizaci opat�ení k ochran� obyvatelstva p�ed vzdušným 

napadením. Od roku 1946 probíhala organizovaná likvidace protiletecké ochrany, která 

spo�ívala p�edevším v odstra�ování ochranných staveb, za�ízení a zbytk� p�vodní 

organiza�ní struktury. Poúnorový vývoj v roce 1948 zásadn� ovlivnil novou formulaci 

obsahu civilní ochrany. Nov� vzniklá civilní obrana spadala do p�sobnosti ministerstva 

vnitra a její pevná organiza�ní struktura byla tvo�ena p�edevším vojenskou �ástí.  

Padesátá a šedesátá léta byla charakterizována hlavn� výstavbou úkryt� pro 

obyvatelstvo v kategorizovaných prostorech a snahou o plošné zabezpe�ení ochrany 

obyvatelstva prost�edky individuální protichemické ochrany. 

                                                
1 zákon �. 82 z 11. dubna 1935 o ochran� a obran� proti leteckým útok�m 
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Za ú�elem vytvo�ení podmínek pro plné zabezpe�ení úkol� v období branné 

pohotovosti státu byla dnem 1. ledna 1976 civilní obrana vyjmuta z p�sobnosti 

ministerstva vnitra a p�evedena do p�sobnosti ministerstva obrany. Zhruba od poloviny 

osmdesátých let se za�alo uvažovat také o úloze civilní obrany v dob� míru p�i prevenci a 

likvidaci p�írodních a antropogenních katastrof. Pro tuto �innost však chyb�l zásadní 

legislativní dokument, na základ� kterého by byla civilní obrana provád�na. 

V roce 1990 byla zahájena transformace civilní obrany s cílem vytvo�it nový 

moderní systém ochrany obyvatelstva, odpovídající p�íslušným systém�m v rozvinutých 

zemích. K tomu vláda �eské republiky v roce 1993 p�ijala Usnesení 2, jehož obsahem byla 

Opat�ení civilní ochrany (CO) �eské republiky. Dalším usnesením 3 byly zrušeny štáby 

civilní ochrany okres� a statutárních m�st a nov� utvo�ené struktury již nezahrnovaly 

vojáky z povolání.  

Zásadní zm�ny v pojetí ochrany obyvatelstva byly u�in�ny v roce 1997 p�ijetím 

Usnesení  4, definované Dodatkovým protokolem I k Ženevským úmluvám o ochran� ob�tí 

mezinárodních ozbrojených konflikt�. Dále byl schválen  ústavní zákon 5, který vymezuje 

základní povinnosti státu v r�zných mimo�ádných událostech (MU), mezi které pat�í 

ochrana život�, zdraví a majetkových hodnot. Tímto se legislativa v bezpe�nostní oblasti 

p�iblížila vysp�lým demokratickým stát�m. 

4.2 Ochrana obyvatelstva v sou�asnosti 

Vstoupením výše uvedených zákon� v platnost a p�evodem civilní ochrany 

z p�sobnosti Ministerstva obrany do p�sobnosti Ministerstva vnitra dnem 1. ledna 2001 se 

Ministerstvo vnitra stalo garantem „civilní“ ochrany obyvatelstva a hlavním koordinátorem 

opat�ení ostatních zainteresovaných rezort�, které se týkají zábrany škod, p�írodních a 

antropogenních havárií a krizových situací a opat�ení v období války tak, jak je obvyklé ve 

v�tšin� vysp�lých evropských stát�. 

                                                
2 Usnesení vlády �R �. 126 ze dne 17. b�ezna 1993 
3 Usnesení �. 660 ze dne 24. listopadu 1993 
4 Usnesení vlády �R �. 710 ke koncepci zabezpe�ení úkol� CO 
5 Ústavní zákon �. 110/1998 Sb., O bezpe�nosti �eské republiky 
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Výchozím dokumentem pro rozvíjení ochrany obyvatelstva v našich podmínkách 

v návaznosti na novou legislativu z roku 2000 je „Koncepce ochrany obyvatelstva 6“ 

schválená usnesením vlády �R v roce 2002 a novelizovaná v roce 20087. Ochrana 

obyvatelstva je v t�chto dokumentech charakterizována jako soubor �inností a postup�, 

v�cn� p�íslušných orgán�, dalších subjekt� i jednotlivých ob�an� sm��ujících 

k minimalizaci dopad� MU na životy a zdraví obyvatelstva, majetek a životní prost�edí.  

Analýza systému ochrany obyvatelstva stát� západní, st�ední, ale i východní 

Evropy ukázala, že hlavní sm�ry vývoje stanovené v  Koncepcích ochrany obyvatelstva 

jsou v souladu se sou�asným trendem ve sv�t�. [2] 

4.3 Civilní ochrana 

Ve smyslu �l. 61 Protokolu I k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochran�

ob�tí mezinárodních ozbrojených konflikt� je pojem civilní ochrana vymezen takto: 

„Civilní ochrana je pln�ní n�kterých nebo všech níže uvedených humanitárních úkol�, 

jejíchž cílem je chránit civilní obyvatelstvo p�ed nebezpe�ím, pomoci mu odstranit 

bezprost�ední ú�inky nep�átelských akcí nebo pohrom a také vytvo�it nezbytné podmínky 

pro p�ežití“. T�mito úkoly jsou: 

• hlásné služby,  

• evakuace,  

• organizování a poskytování úkryt�,  

• zatem�ování,  

• záchranné práce,  

• zdravotnické služby v�etn� první pomoci a také náboženská pomoc,  

• boj s požáry,  

• zjiš�ování a ozna�ování nebezpe�ných oblastí,  

• dekontaminace a podobná ochranná opat�ení,  

• poskytování nouzového ubytování a zásobování,  

• okamžitá pomoc p�i obnov� a udržování po�ádku v postižených oblastech,  

• okamžitá oprava nezbytných ve�ejných za�ízení,  

                                                
6 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 
7 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2015 s výhledem do roku 2020 
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• bezodkladné poh�ební služby,  

• pomoc p�i ochran� p�edm�t� nezbytných k p�ežití,  

• dopl�ující �innost nezbytná ke spln�ní výše uvedených úkol�, v�etn� plánování 

a organizování, ale neomezující se pouze na tuto �innost. [1] 

T�mito úkoly se zabezpe�uje ochrana obyvatelstva, jejichž pln�ní je zakotveno v  

legislativ�, která je v této diplomové práci na více místech uvedena. 

4.4 Ochrana obyvatelstva vybraných zemí v Evrop�

Pro porovnání úrovn� zabezpe�ení ochrany obyvatelstva v �eské republice a ve 

vybraných  sousedních státech jsem provedl analýzu p�ístupu t�chto stát� k �ešené oblasti 

p�edevším se zam��ením na systémové �ešení, zp�sob vzd�lávání a výkon služby v této 

oblasti.    

4.4.1 Ochrana obyvatelstva na Slovensku 

Podle právních p�edpis� Slovenské republiky je civilní ochrana obyvatelstva 

systémem úkol� a opat�ení zam��ených na ochranu života, zdraví a majetku, spo�ívající 

zejména v analýze možného ohrožení a v p�ijímání opat�ení na snižování následk� MU. 

Posláním CO ve smyslu uvedeného zákona je chránit životy, zdraví a majetek a vytvá�et 

podmínky na p�ežití p�i MU a p�i mimo�ádné situaci.  

Vzd�lávání 

Úst�edním za�ízením pro vzd�lávání a p�ípravu v oblasti civilní ochrany, krizového 

�ízení, civilního nouzového plánování, ochrany kritické infrastruktury a integrovaného 

záchranného systému je odd�lení vzd�lávání a p�ípravy Vzd�lávacího a technického ústavu 

krizového managementu a civilní ochrany Slovenska Lup�a nedaleko Banskej Bystrice. 

Odd�lení vzd�lávání �ídí t�i st�ediska vzd�lávání a p�ípravy, která jsou dislokována 

v Limbachu, Nit�e a Spišské Nové Vsi. 
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Výkon služby 

Model výkonu služby v rámci ochrany obyvatelstva je kombinací profesionálního 

principu a dobrovolnosti. Profesionální složkou se rozumí Hasi�ský a záchranný sbor, 

dobrovolnou složkou pak dobrovolní požárníci, jejichž základní jednotkou je dobrovolný 

požární sbor. 

4.4.2 Ochrana obyvatelstva v N�mecku 

Sou�asná ochrana obyvatelstva (Bevölkerungsschutz) p�edstavuje systém pro 

záchranu, ochranu a pomoc p�i každodenních událostech, katastrofách a v p�ípad� války. 

Z hlediska opat�ení je ho možné rozd�lit na t�i �ásti: 

• zábrana škod – zvládání každodenních událostí 

• ochrana proti katastrofám – ochrana obyvatelstva p�ed katastrofami a nouzovými 

situacemi 

• civilní ochrana – ochrana obyvatelstva v p�ípad� války (dopl�ková ochrana proti 

katastrofám). 

Hlavní d�raz je kladen na zvládání p�írodních a antropogenních katastrof a 

každodenních negativních událostí. 

Civilní obrana (Zivilverteidigung) jako obrana obyvatelstva v p�ípad� války je 

zárove� sou�ástí celkové obrany státu. Celková obrana je chápána a v praxi realizována ve 

dvou rovinách, a to na úrovni koali�ní obrany v rámci NATO a dále na úrovni národní 

obrany. Koali�ní obrana v rámci NATO je tvo�ena vojenskou obranou a civilní obranou v 

rámci NATO. Národní obrana je pak tvo�ena vojenskou obranou státu a civilní obranou.

• Civilní ochrana (Zivilschutz)  

Pojem civilní ochrana odpovídá svým obsahem pojmu civilní nouzové plánování 

v rámci NATO. Úkolem civilní ochrany je realizace nevojenských opat�ení na ochranu 

obyvatelstva, jeho obydlí a pracoviš�, d�ležitých výrobních i nevýrobních subjekt�, ú�ad�, 

institucí a kulturních památek, p�ed vále�nými ú�inky a zmírn�ní nebo odstran�ní t�chto 

ú�ink�. Tato opat�ení jsou dopl�ována svépomocí obyvatelstva. Pat�í sem: 

• sebeochrana, 

• varování obyvatelstva, 

• ochrana proti katastrofám, 

• ochrana ukrytím, 
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• zásady pobytu, 

• ochrana zdraví, 

• ochrana kulturních hodnot. 

Vzd�lávání 

Na úrovni spolkového státu jsou na území N�mecka t�i nejd�ležit�jší vzd�lávací a 

výcviková za�ízení, zabývající se problematikou ochrany obyvatelstva: 

• Akademie pro krizový management, nouzové plánování a civilní ochranu, 

• Spolková škola Technické pomocné služby (THW) Hoya,

• Spolková škola Technické pomocné služby (THW) Neuhausen. 

Výkon služby

Model služby v rámci ochrany obyvatelstva je kombinovaný s p�evahou 

dobrovolník�, menším po�tem profesionál� a osob podléhajících služb� v civilní ochran�. 

Civilní ochrana se uskute��uje v pomocných službách, ve kterých se nerozlišují úkoly 

OOb a ostatní úkoly pomocné služby. Požárníci jsou v p�evážné v�tšin� dobrovolníci, 

pouze ve velkých m�stech jsou požární sbory profesionální. 

4.4.3 Ochrana obyvatelstva v Rakousku 

Ochrana obyvatelstva v Rakousku je systém pro pomoc, preventivní opat�ení p�i 

každodenních událostech a katastrofách a v p�ípad� války. Je to obsáhlá ochrana proti 

katastrofám. Její oficiální název je civilní ochrana. 

Civilní ochrana je ochrana obyvatelstva realizovaná opat�eními: 

• ú�ad� – p�íprava legislativy, mezinárodní spolupráce, varování a informování 

obyvatelstva, koordinace zásahových sil, 

• zásahových organizací – jejich spolupráce, vybavení a motivace dobrovolných 

pomocných sil a prost�edk�, 

• privátního sektoru – zvláštní pozornost a d�raz na informování a vzd�lávání 

obyvatelstva v rámci sebeobrany a vzájemné sousedské pomoci. 
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Oblast vlastní CO zahrnuje: 

• opat�ení k nasazení, 

• sebeochranu, 

• varování a vyrozum�ní, 

• výstavbu úkryt�, 

• zdravotnická opat�ení, 

• veterinární opat�ení, 

• ochranu proti zá�ení. 

Vzd�lávání 

Na spolkové úrovni je provád�no vzd�lávání v ochran� obyvatelstva ve Škole 

civilní ochrany, která je sou�ástí St�ediska pro další vzd�lávání Bezpe�nostní akademie p�i 

Spolkovém ministerstvu vnitra. Škola civilní ochrany je neinstitucionální za�ízení, 

dislokované ve Vídni, které zabezpe�uje vzd�lávání v oblastech ochrany proti katastrofám, 

proti ionizujícímu zá�ení a v oblasti p�epravy nebezpe�ných látek. 

Výkon služby 

P�i výkonu služby v Rakousku p�evažuje výrazn� dobrovolnost, a to p�edevším u 

požárník�. Po�et dobrovolník� �iní až 95 %, pouze v šesti nejv�tších m�stech a n�kterých 

velkých podnicích jsou požární sbory profesionální. Tento kombinovaný model zahrnuje 

také malý podíl povinné služby v civilní ochran�. 

4.4.4 Ochrana obyvatelstva v Polsku 

Sou�asné tendence sm��ují k p�ijetí všeobecného systému OOb skládajícího se ze 

dvou subsystém�, a sice z existujícího Celostátního záchranného a hasi�ského systému a ze 

systému CO. Jeho hlavním prvkem je a bude i nadále Celostátní záchranný a hasi�ský 

systém, jehož jádro tvo�í Státní požární ochrana. 
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Civilní obrana (ochrana) 

 Z legislativního hlediska existují právní podklady pro funkci CO, k nimž pat�í 

p�edevším zákon z roku 1967 a zejména 3 na�ízení vlády z roku 1993, které podrobn�

reglementují úkoly CO a p�ípravu na ni. P�estože jsou stanoveny v rámci podnikových 

organizací jednotky CO, jejich materiální vybavení a pravidelné školení a výcvik nejsou 

provád�ny. 

Výše uvedené normy jsou �asto v rozporu s nov� vydanými zákony a na�ízeními, 

což vzhledem sou�asné ekonomické a vnitropolitické situaci znemož�uje budování 

subsystému CO. Na úrovni státu a vojvodství existují ur�ité pravomoci k p�íprav� na CO a 

k její realizaci ve smyslu Dodatkových protokol� k Ženevským úmluvám z roku 1949, na 

úrovni okresu tyto chybí.  

Vzd�lávání 

• Hlavní (vysoká) škola požární ochrany služby ve Varšav�, 

• Úst�ední škola SPO v �enstochové, 

• Škola aspirant� SPO v Poznani, 

• Škola aspirant� SPO v Krakov�, 

• Podd�stojnická �kola SPO v Bydhošti, 

Výkon služby 

Model výkonu služby je kombinací profesionálního principu, dobrovolnosti a 

ur�itého druhu povinné služby s výraznou p�evahou profesionálního principu. Jádro 

systému tvo�í Státní požární ochrana, ve které jde o státní službu v rámci služebního 

pom�ru, dobrovolní požárníci jsou v p�evážné v�tšin� sdruženi ve Svazu dobrovolných 

požárník� a svou �innost vykonávají na bázi dobrovolnosti. 

4.4.5 Shrnutí 

I p�es rozdílné p�ístupy k pojetí ochrany obyvatelstva v evropských státech 

vyplývající z celé �ady faktor�, mezi n�ž pat�í zejména geopolitická poloha, historický 

vývoj, tradice, kulturn�-spole�enské faktory, geografie, ekonomická situace a �ada dalších, 

lze nalézt spole�né a sjednocující rysy, prvky a trendy vývoje, charakteristické pro ur�ité 

skupiny stát�. 
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Problematice vzd�lávání a výcviku je tém�� ve všech státech v�nována pozornost 

na nejvyšším stupni �ízení a tém�� ve všech státech existuje minimáln� jedno za�ízení 

tohoto typu s celostátní p�sobností. Pokud jich bylo nebo je n�kde více, dochází postupn�

k jejich redukci, zejména za ú�elem snížení náklad� na jejich �innost, ovšem za podmínky 

zvýšení jejich efektivity. 

Z�etelný rozdíl lze zaregistrovat ve z�izování a organizaci nejd�ležit�jších 

záchranných složek, které vykonávají �innost v oblasti ochrany obyvatelstva a civilního 

nouzového plánování. U v�tšiny evropských stát� jsou t�mito složkami požárníci, 

s velkým zastoupením jednotek založených na dobrovolnosti, hlavn� v zemích n�mecky 

mluvících, jejichž z�izovateli jsou orgány na co nejnižším stupni ve�ejné správy, v�tšinou 

obec, nebo nejnižší územní správní celky. [2, 9] 

Na základ� této analýzy, která poukazuje na velké využití dobrovolných požárních 

jednotek v okolních zemích p�i pln�ní úkol� OOb, se i tato práce zam��í na návrh 

metodiky pro dobrovolné jednotky požární ochrany. 
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5. Vybrané úkoly v oblasti ochrany obyvatelstva 

Pojem ochrana obyvatelstva lze chápat v širším a užším smyslu. V širším pojetí je 

ochranou obyvatelstva p�íprava na mimo�ádné události a provád�ní záchranných a 

likvida�ních prací složkami IZS. Užší smysl pojetí ochrany obyvatelstva pojednává o 

pln�ní úkol� civilní ochrany. V této kapitole jsou popsány vybrané prvky úkol� ochrany 

obyvatelstva. 

5.1   Varování 

Varování lze definovat jako komplexní souhrn organiza�ních, technických a 

provozních opat�ení zabezpe�ující v�asné p�edání varovné informace o reáln� hrozící nebo 

již vzniklé MU nebo KS obyvatelstvu. Pro zabezpe�ení varování a vyrozum�ní je na území 

�R budován a provozován Jednotný systém varování a vyrozum�ní. Odpov�dnost za jeho 

technické, provozní a organiza�ní zabezpe�ení má Hasi�ský záchranný sbor �R. [1] 

Rozd�lení odpov�dnosti za provedení varování obyvatelstva je provedeno v p�íslušném 

zákon�. 8

5.2    Evakuace 

Evakuace jako jeden ze základních zp�sob� ochrany obyvatelstva je souhrnem 

opat�ení zabezpe�ující p�emíst�ní (odsun) osob, hospodá�ského zví�ectva a v�cných 

prost�edk� v daném po�adí priority z ohroženého prostoru na jiné území. Je to mimo�ádné 

opat�ení, používané v p�ípadech, kdy již nelze ú�innou ochranu obyvatelstva zabezpe�it 

jiným zp�sobem. Evakuaci z ohrožených prostor� podléhají v zásad� veškeré osoby krom�

t�ch osob, které se podílejí na realizaci evakuace nebo vykonávají v ohroženém prostoru 

jinou neodkladnou �innost. 

Na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel provádí jednotky PO zásah p�i 

evakuaci podle p�íslušné vyhlášky.9

                                                
8 Zákon �. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�
9 Vyhláška �. 247/2001 Sb., o organizaci a �innosti jednotek PO, ve zn�ní pozd�jšího p�edpisu �. 226/2005 
Sb. 
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5.3  Záchranné práce 

Záchrannými pracemi se podle p�íslušného zákona 10 rozumí „�innost k odvrácení 

nebo omezení bezprost�edního p�sobení rizik vzniklých mimo�ádnou událostí, zejména ve 

vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prost�edí a vedoucí k p�erušení 

jejich p�í�in. 

Osoby provád�jící záchranné práce se p�i této �innosti musí �ídit hlavní zásadou 

vycházející z legislativy 11, která �íká „P�i zásahu má záchrana osob p�ednost p�ed 

záchranou zví�at a majetku. Cílem �innosti jednotky p�i záchran� osob a zví�at je 

odstran�ní bezprost�edního ohrožení jejich života“. 

5.4  Zdravotnické služby a první pomoc 

Okamžitá reakce na MU má vždy charakter záchranné akce. Zdravotnický 

záchranný systém je spoušt�n plným nasazením zdravotnické záchranné služby (ZZS), 

poskytovatele p�ednemocni�ní neodkladné pé�e jako odborné zdravotnické první pomoci a 

neodkladné pé�e u stav� náhlého ohrožení života a zdraví. Zvládnutí stav� ohrožujících 

život je realizováno spoluprací ZZS s cílovými zdravotnickými za�ízeními, schopnými 

zajistit komplexní neodkladnou nemocni�ní pé�i odpovídající typu postižení a naléhavosti 

stavu postižených a povinnými na výzvu ZZS  postižené p�ijmout. 

P�ednemocni�ní neodkladná pé�e je definovaná jako pé�e o postižené na míst�

jejich úrazu, v pr�b�hu jejich transportu a p�i p�edání do zdravotnických za�ízení. 

První pomoc je definována jako soubor jednoduchých úkon� a opat�ení, která p�i 

náhlém ohrožení nebo postižení zdraví �lov�ka omezují rozsah a d�sledky tohoto ohrožení 

�i postižení. V�tšinou se jedná o laickou první pomoc p�ed p�íjezdem ZZS nebo jiného 

kvalifikovaného odborníka. Poskytnout první pomoc je povinen každý, pokud tím neohrozí 

svoje zdraví �i život. 

5.5   Nouzové p�ežití a humanitární pomoc 

Sou�ástí hlavních opat�ení ochrany obyvatelstva p�i MU je nouzové p�ežití 

obyvatelstva zam��ené p�edevším na nouzové ubytování obyvatelstva, jeho zásobování 

potravinami, pitnou vodou, hygienickými pot�ebami, na poskytování nouzových 

                                                
10 Zákon �. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�
11 Vyhláška �. 247/2001 Sb., o organizaci a �innosti jednotek PO, ve zn�ní pozd�jšího p�edpisu �. 226/2005 
Sb. 
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základních pot�eb nap�. zdravotnické pé�e, na zabezpe�ení nouzových dodávek energií a 

na organizování humanitární pomoci. Rozsah zajišt�ní nouzového p�ežití závisí na 

charakteru MU, po�tu postižených osob a dalších okolnostech.  

Opat�ení nouzového p�ežití budou zabezpe�ována nep�etržit� po dobu, po kterou 

situace postiženého obyvatelstva bude vyžadovat pln�ní mimo�ádných opat�ení 

k zachování jeho zdraví, života a životních pot�eb.  

Humanitární pomoc je souhrn opat�ení v materiální, zdravotní, duchovní, sociální a 

právní oblasti, které poskytují jednotlivci, skupiny, spolky, státní a nestátní organizace ve 

prosp�ch obyvatelstva postiženého následky MU nebo KS. Je organizována s cílem zlepšit 

životní podmínky postiženému obyvatelstvu a zmírnit jeho utrpení.

5.6   Zjiš
ování a ozna�ování nebezpe�ných oblastí 

Zjiš�ování a ozna�ování nebezpe�ných oblastí se provádí prost�ednictvím 

pr�zkumu a laboratorní kontroly, jejichž cílem je v�asné zjišt�ní situace vzniklé na daném 

území, nebezpe�né oblasti se vyty�ují pomocí výstražných zna�ek. Význam pr�zkumu a 

laboratorní kontroly spo�ívá p�edevším v tom, že na základ� jejich výsledk� se odvíjejí 

všechny další �innosti zam��ené na minimalizaci následk� p�sobení nebezpe�ných látek 

(radioaktivních, chemických, biologických a toxin�) v okolním prost�edí. Ur�ení druhu a 

množství použité nebezpe�né látky se provádí za využití dostupných prost�edk� a p�ístroj�

radia�ní, chemické detekce. 

5.7   Dekontaminace 

Dekontaminace z obecného pohledu je soubor metod, prost�edk� a postup�

k ú�innému odstran�ní kontaminant� z p�íslušného povrchu nebo prost�edí, p�ípadn�

snížení jejich škodlivých ú�ink� na n�jakou p�edem stanovenou bezpe�nou úrove�. 

Kontaminace prost�edí, osob a materiálu m�že být zp�sobena chemickými, radioaktivními 

a biologickými látkami, bu po použití zbraní hromadného ni�ení nebo p�i provozních 

haváriích spojených s únikem nebezpe�ných látek. Kone�ným cílem dekontaminace je 

snížení zdravotnických a nenávratných ztrát, zkrácení doby nezbytného používání 

prost�edk� individuální ochrany, které zt�žují veškerou �innost v kontaminovaných 

prostorech a vytvá�ení podmínek pro obnovu normálního života v kontaminovaných 

oblastech pro zabezpe�ení záchranných a likvida�ních prací.  [1] 
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6. Analýza sou�asného p�ístupu jednotek požární 

ochrany k �ešení úkol� ochrany obyvatelstva 

v �eské republice 

Podle zákona o IZS zajiš�ují orgány obce p�ipravenost obce na MU a podílejí se na 

provád�ní záchranných a likvida�ních prací a na ochran� obyvatelstva. Zákon v této 

souvislosti ukládá úkoly zejména obecnímu ú�adu a starostovi obce. Pro pln�ní úkol�

ochrany obyvatelstva má obec n�kolik možností, jak zajistit p�ipravenost obce na 

mimo�ádnou událost. Mezi tyto možnosti pat�í nap�íklad z�ízení za�ízení civilní ochrany, 

které se �ídí p�íslušnou vyhláškou 12, nebo využití jednotek sboru dobrovolných hasi��, 

jejichž �innost je popsána v p�íslušné legislativ� 13.  

6.1  Jednotky požární ochrany 

Jednotkou se v organiza�ním �ízení rozumí organizovaný útvar z�ízený ve smyslu 

zákona14 s vnit�ní hierarchií a d�lbou práce, tvo�ený hasi�i, požární technikou (automobily) 

a v�cnými prost�edky (výbava hasi��, nástroje, agregáty, apod.) pod vedením velitele 

jednotky. [4] 

V �eské republice jsou následující druhy jednotek požární ochrany: 

• jednotka HZS kraje, 

• jednotka hasi�ského záchranného sboru podniku, 

• jednotka sboru dobrovolných hasi�� obce, 

• jednotka sboru dobrovolných hasi�� podniku, 

• vojenská hasi�ská jednotka.  [3] 

Pro pot�eby této diplomové práce se budu nadále zabývat jednotkami sboru 

dobrovolných hasi�� obce (dále „SDH obce“). 

                                                
12 Vyhláška �. 380/2002 Sb., k p�íprav� a provád�ní úkol� ochrany obyvatelstva 
13§ 30  vyhlášky �. 247/2001 Sb., o organizaci a �innosti jednotek PO, ve zn�ní pozd�jšího p�edpisu �. 
226/2005 Sb. 
14 Nap�.§ 65, § 66, § 67, § 68 a §69 zákona �. 133/1985 Sb., o požární ochran�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�
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6.1.1 Jednotky sboru dobrovolných hasi�� obce 

Za jednotku sboru dobrovolných hasi�� obce se považuje jednotka z�ízená za 

podmínek uvedených v právním p�edpise 15 zpravidla jako organiza�ní složka obce, kde 

výkon služby vykonávají dobrovoln� �lenové jednotky SDH obce, kte�í mají s obcí 

uzav�en pracovn� právní vztah nebo jinou smlouvu o �lenství v jednotce.  

Jednotka je charakterizována: 

• velikostí, která je vyjád�ena po�tem hasi�� v ní, 

• taktickou hodnotou, což je schopnost provád�t ur�itý rozsah �inností odpovídající 

velikosti jednotky a jejímu vybavení požární technikou a v�cnými prost�edky, 

• kategorií, která v návaznosti na druh jednotky vyjad�uje opera�ní p�sobnost pro 

použití k zásah�m, a to zejména pro svého z�izovatele, tzn. místní p�sobnost, nebo 

pro použití na v�tším území než na území svého z�izovatele, tzn. územní 

p�sobnost. 

6.1.2 Kategorie jednotek sboru dobrovolných hasi�� obce 

Obecn� jsou jednotky PO rozd�leny do kategorií podle své územní p�sobnosti. 

Územní p�sobností se rozumí optimální vzdálenost pro dojezd ur�itého druhu jednotky PO 

k místu zásahu vyjád�ená dobou jízdy v minutách, která vymezuje teritorium jejího 

standardního p�sobení. Jednotky SDH obcí jsou podle své p�sobnosti rozd�leny na 

jednotky s územní p�sobností  a s p�sobností místní. Jejich kategorie je dále rozd�lena 

takto: 

Jednotky s územní p�sobností: 

• JPO II - jednotka SDH obce s územní p�sobností zpravidla do 10 minut jízdy z 

místa dislokace, která zabezpe�uje jeden (JPOII/1) nebo dva (JPOII/2) výjezdy 

družstva minimáln� o zmenšeném po�etním stavu a z�izuje se ve vybrané obci s 

po�tem obyvatel zpravidla nad 1000 a dobou výjezdu jednotky od vyhlášení 

poplachu do 5 minut, 

                                                
15 § 29 odst. 1 písm. a) a § 68 zákona �.133/1985 Sb.,  o požární ochran�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�
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• JPO III - jednotka SDH obce s územní p�sobností zpravidla do 10 minut jízdy z 

místa dislokace, která zabezpe�uje jeden (JPOIII/1) nebo dva (JPOIII/2) výjezdy 

družstva minimáln� o zmenšeném po�etním stavu a z�izuje se ve vybrané obci s 

po�tem obyvatel zpravidla nad 1000 a dobou výjezdu jednotky od vyhlášení 

poplachu do 10 minut. 

Jednotky s místní p�sobností: 

• JPO V - jednotka SDH obce s p�sobností zpravidla pro území obce, která ji z�izuje. 

6.1.3 Úkoly jednotek sboru dobrovolných hasi�� obcí na úseku civilní ochrany a 

ochrany obyvatelstva 

 Na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel jednotky provádí zásah podle zásad 

uvedených v p�íslušné vyhlášce16. P�i zásahu jednotky: 

a) zdolávají požáry, 

b) provádí záchranné a likvida�ní práce, 

c) podílí se na evakuaci obyvatel, 

d) podílí se na ozna�ování oblastí s výskytem nebezpe�ných látek, 

e) podílí se na varování obyvatel, 

f) podílí se na dekontaminaci postižených obyvatel nebo majetku, 

g) podílí se na humanitární pomoci obyvatelstvu a zajišt�ní podmínek pro jeho nouzové 

p�ežití. 

 Jednotka vykonává na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel jen takovou 

�innost, která odpovídá jejímu za�azení v plošném pokrytí a její dislokaci ve vztahu k 

vn�jší zón� havarijního plánování a k havarijnímu plánu kraje. [10] 

Úkoly jednotek SDH obcí lze podle p�íslušné legislativy 17 zahrnout do úkol�

civilní ochrany. Jedná se o úkoly sm��ující k  odstran�ní strádání obyvatelstva v dob�

vále�ných konflikt� a které plní organizace civilní  ochrany, tzn. organizace již v dob�

míru zmocn�né k pln�ní uvedených úkol�. [4] 

                                                
16 Vyhláška �. 247/2001 Sb., o organizaci a �innosti jednotek PO, ve zn�ní vyhlášky �. 226/2005 Sb. 
17
�l. 61 Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochran� ob�tí mezinárodních 

ozbrojených konflikt� (Protokol I), p�ijatého v Ženev� dne 8. �ervna 1977 a publikovaného d�lením pod �. 
168/1991 Sb. 
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6.1.4 Statistika využití jednotek sboru dobrovolných hasi�� obcí v roce 2010 

Jak bylo výše uvedeno, jedním z možných �ešení pro pln�ní úkol� ochrany 

obyvatelstva je využití z�ízených jednotek PO. V následující statistice budou formou graf�

prezentovány výsledky statistické ro�enky 18 zabývající se �inností jednotek PO v rámci 

celého území �eské republiky za rok 2010. Uvedené informace budou sloužit jako podklad 

pro návrh obsahu metodiky k pln�ní vybraných úkol� v oblasti ochrany obyvatelstva (dále 

„metodika“). 

Graf �. 1  zobrazuje porovnání po�tu zásah� jednotlivých druh� jednotek požární 

ochrany za rok 2009 a 2010. Z grafu lze vy�íst, že  po�et zásah�, kde asistovaly jednotky 

sboru dobrovolných hasi�� obce, tvo�í polovinu zásah� hasi�ského záchranného sboru 

kraj�. Ke grafu je dále nutno dodat, že po�et zásah� není roven po�tu �inností, které dané 

jednotky u zásahu provád�ly. Jelikož jednotky u jednoho zásahu provádí jednu nebo více 

�inností, budou tyto po�ty vyšší. 

Graf �.1 – Statistika zásah� jednotek PO podle druhu za rok 2009 a 2010 [8]
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18 Statistická ro�enka 2010, p�íloha �asopisu 112, �. 3/2011 
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Celkový po�et  zásah� za rok 2010 se oproti roku 2009 výrazn� zvýšil, což lze 

vysv�tlit p�edevším nár�stem zásah� u živelních pohrom, zejména povodní, p�i kterých 

jednotky plnily základní úkoly v oblasti ochrany obyvatelstva. 

Následující graf �. 2 zobrazuje statistiku �inností u zásah� jednotek SDH obcí na 

území �eské republiky za rok 2010 ucelenou do základních kategorií podle zásad �inností 

na úseku ochrany obyvatelstva uvedených v legislativ� 19. V p�íloze �. 1 je tato statistika 

roz�len�ná na všechny �innosti, které tyto jednotky PO u zásahu provád�jí. 

Graf �. 2 -  Statistika �inností jednotek SDH obcí na území �R za rok 2010 [8] 

Po�ty �inností JSDHO v oblasti OOb

10 380

621458326872

31 768

43 969

1
0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

PO
Za

L 
P EO

Z 
n N

L
Dek NP

Osta
tn

í

Kategorie �innosti

P
o
�

et
 �

in
n

o
st

í

Vysv�tlivky: PO – Protipožární ochrana, ZaL P – Záchranné a likvida�ní práce, EO – 

Evakuace obyvatelstva, ZnNL – Zásah na nebezpe�nou látku, Dek – Dekontaminace osob 

a techniky, NP – Zajišt�ní podmínek nouzového p�ežití 

Z grafu �. 2 a z tabulky v p�íloze �. 1 lze vy�íst, že nejv�tší po�et �inností 

vykazuje kategorie protipožární ochrany. V oblasti protipožární ochrany již odborná 

p�íprava probíhá prost�ednictvím školení velitel� a strojník� jednotek PO. Z tohoto d�vodu 

se práce bude nadále zabývat odbornou p�ípravou na �innosti v ostatních kategoriích.  

                                                
19 § 30 vyhlášky �. 247/2001 Sb., o organizaci a �innosti jednotek PO, ve zn�ní vyhlášky �. 226/2005 Sb. 
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Pro návrh metodiky z oblastí mimo protipožární ochranu bylo nutné vybrat ty 

�innosti, které budou sou�ástí odborné p�ípravy pro pln�ní úkol� OOb. Hlavním cílem 

výb�ru bylo obsažení všech úkol� ze seznamu zaneseného v legislativ� 20 a jeho rozší�ení o 

�innosti, které na základní prvky navazují. Kone�ný výb�r je uveden v následující tabulce. 

Tabulka �. 1 – Vybrané �innosti v oblasti ochrany obyvatelstva 

Statistika vybraných �inností v oblasti OOb

�innost
Po�et 

�inností

Procentuelní 

vyjád�ení 

v rámci všech 

�inností

Procentuelní 

vyjád�ení bez  

oblasti PO

1. Evakuace obyvatelstva 1 493 1,689 % 3,36 % 

2. 
Záchranné práce – protipovod�ová 

ochrana 
5 930 6,709 % 13,35 % 

3. 
Záchranné práce – z�ícení budov a 

staveb 
2 603 2,945 % 5,86 % 

4. Záchranné práce – práce na vod� 570 0,645 % 1,28 % 

5. Záchranné práce – první pomoc 763 0,863 % 1,72 %

6. 
Zásah na nebezpe�nou látku a 

ozna�ování oblastí s jejím výskytem 
326 0,369 % 0,74 % 

7. Zajišt�ní podmínek nouzového p�ežití 621 0,703 % 1,40 % 

8. Dekontaminace osob a techniky 458 0,518 % 1,03 %

9. Použití a obsluha pomocných za�ízení 1 197 1,354 % 2,69 % 

10 Varování obyvatelstva - - - 

CELKEM 13 961 15,794 % 31,43 % 

 Výše uvedená tabulka uvádí celkem deset vybraných �inností. Dev�t �inností je 

zaneseno ve statistické ro�ence a podle jejich po�tu tvo�í procentueln� tém�� jednu t�etinu 

všech �inností uvedených také v tabulce p�ílohy �.1. Jelikož je p�i v�tšin� �inností pot�ebné 

obyvatelstvu o hrozící nebo již nastalé situaci p�edat varovnou zprávu, nebo o t�chto 

situacích vyrozum�t pot�ebné jednotky PO, bude do návrhu metodiky za�azena oblast 

desátá,  oblast varování obyvatelstva a vyrozum�ní.  

                                                
20 § 30 vyhlášky �. 247/2001 Sb., o organizaci a �innosti jednotek PO, ve zn�ní vyhlášky �. 226/2005 Sb. 
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7. Pln�ní základních úkol� ochrany obyvatelstva 
jednotkami sboru dobrovolných hasi�� obcí 

Obecní ú�ad p�i výkonu státní správy za ú�elem zajišt�ní p�ipravenosti obce na 

mimo�ádné události plní úkoly uvedené v zákon� o IZS. Mezi tyto úkoly obce pat�í: 

• organizace p�ípravy obce na mimo�ádné události, 

• podílení se na provád�ní záchranných a likvida�ních prací s IZS, 

• zajišt�ní varování, evakuace a ukrytí osob p�ed hrozícím nebezpe�ím, 

• hospoda�ení s materiálem civilní ochrany, 

• podílení se na zajišt�ní nouzového p�ežití obyvatel obce, 

• vedení evidence a provád�ní kontrol staveb CO nebo staveb dot�ených požadavky 

civilní ochrany v obci, 

• seznamování právnických a podnikajících osob s charakterem možného ohrožení, 

s p�ipravenými záchrannými a likvida�ními prácemi a ochranou obyvatelstva. [7] 

Zkušenosti z �ešení mimo�ádných událostí, a to zejména p�i povodních, ukázaly 

pot�ebu mít p�ipravené organizované skupiny osob, které by plnily specifické úkoly 

v oblasti civilní ochrany. K organizovaným, ale zatím ne zcela p�ipraveným skupinám 

v uvedené oblasti, pat�í p�edevším jednotky SDH obcí.  

Obce se podílejí na výb�ru a p�ipravenosti osob p�edur�ených pro poskytnutí 

osobní a v�cné pomoci p�i pln�ní úkol� na úseku ochrany obyvatelstva. Obce také zajiš�ují 

odbornou p�ípravu a ochranné prost�edky pro tyto p�edur�ené osoby. Doporu�uje se, aby 

obec m�la k dispozici skupinu p�edur�ených osob pro poskytnutí osobní a v�cné pomoci 

p�i pln�ní úkol� na úseku ochrany obyvatelstva v po�tu vycházejícím z analýzy rizika na 

území obce, havarijního plánu kraje, vn�jšího havarijního plánu, plošného pokrytí 

pop�ípad� krizového plánu kraje. Možným �ešením pro obec je využít pro pln�ní úkol�

ochrany obyvatelstva práv� jednotku SDH obce, která má navýšen po�et jejích �len� tak, 

aby jednotka zvládala pln�ní i t�chto úkol�. Navýšení po�etních stav� vychází ze 

zkušeností, kdy jednotka je p�i rozsáhlé mimo�ádné události (nap�. lesním požáru) 

nasazena mimo území obce. Úkoly ochrany obyvatelstva a civilní ochrany pak v obci 

zajiš�ují práv� �lenové, kte�í jsou nad rámec základního po�etního stavu vyžadovaného 

vyhláškou o jednotkách.  
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V sou�asném období, kdy nelze po�ítat s rozsáhlým nasazením A�R k pln�ní úkol�

ochrany obyvatelstva, lze spoléhat p�edevším na dobrovolnou, pop�. na�ízenou pomoc. 

Ob�ané provád�jící ur�ité �innosti by m�li mít možnost obracet se na p�ipravené odborníky 

v oblasti ochrany obyvatelstva, kterými by mohli být práv� vyškolení �lenové jednotek 

SDH obcí. Jednalo by se nap�íklad o stav�ní protipovod�ových hrází, používání 

vysouše��, odstra�ování následk� mimo�ádné události, provizorní �ešení t�chto následk�

(stržená st�echa, výpadky elekt�iny nebo dodávek vody). Výše zmín�ní �lenové jednotek 

by byli schopni nejen provád�t základní �innosti v oblasti ochrany obyvatelstva, ale i 

poskytovat pot�ebné informace jak ob�an�m postiženým mimo�ádnou událostí, tak osobám 

zapojujícím se do výpomoci jako dobrovolníci. [4] 

Z výsledk� p�edchozí analýzy a na základ� úkol� obecních ú�ad� uvedených 

v zákon� o IZS, budou následn� popsány �innosti jednotek SDH obcí p�i pln�ní vybraných 

úkol� ochrany obyvatelstva. 

7.1  Základní úkoly p�i varování obyvatel 

Varování obyvatelstva v obci zajiš�uje HZS kraje, a to p�íslušným signálem p�es 

rota�ní nebo elektronickou sirénu a starosta obce, prost�ednictvím místního rozhlasu. 

JSDH obce m�že v nezbytných p�ípadech zajiš�ovat varování obyvatelstva v obci tzv. 

jiným zp�sobem. To znamená rozhlasovým vybavením vozu, megafony nebo osobním 

kontaktem, a to z d�vodu nap�. neslyšitelnosti signálu z d�vodu velké dálky od sirény, 

nefunk�nosti obecního rozhlasu nebo vzhledem ke zdravotn� postiženým obyvatel�m. 

V tomto p�ípad� jednotka p�evezme základní informace o hrozící nebo již nastalé MU a 

zahájí �innost v p�íslušných �ástech obce.  V p�ípad� pot�eby provede jednotka opakování 

varování a ov��ení pochopení p�edaných informací.  

7.2  Základní úkoly p�i evakuaci obyvatel 

P�i vyhlášení evakuace zajistí jednotka PO podle pokyn� velitele zásahu varování 

obyvatelstva (viz. výše) tím, že p�edá obyvatelstvu informaci k opušt�ní ohroženého 

prostoru do p�edem ur�ených míst. P�i dlouhodob�jším opušt�ní obydlí je nutno 

obyvatel�m poskytnout dopl�ující informace, a to nap�. o evakua�ním zavazadle, 

základních úkonech p�i opušt�ní obydlí nebo místech pro nouzové ubytování. P�i evakuaci 

jednotka zabezpe�uje regulaci pohybu osob stanoveným sm�rem a p�i tom provádí 

základní evidenci po�tu osob a místo jejich evakuace. Jednotka se dále podílí na z�izování 
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p�ijímacích a evakua�ních st�edisek a jejich materiálním zabezpe�ením. Po provedené 

evakuaci zabezpe�í kontrolu v evakuovaném území a zajistí poch�zky hlídek z d�vodu 

p�ípadných krádeží. 

7.3 Základní úkoly p�i záchranných pracích 

P�i provád�ní úkol� v oblasti záchranných prací záleží na charakteru provád�ných 

prací. V rámci diplomové práce se jedná o záchranné práce na vod�, p�i z�ícení budovy a 

protipovod�ové záchranné práce.  

P�i záchranných pracích na vod� je d�ležité, aby byli �lenové jednotky obeznámení 

s ochrannými prost�edky pro sebezáchranu a s vybavením plavidla. P�i této �innosti je 

d�ležitou stránkou v�ci schopnost plavby na plavidle a p�i ní pln�ní základních úkol� jako 

je záchrana tonoucího z vody do plavidla a vyhledávání utonulého pomocí vyhledávacích 

prost�edk�. 

V p�ípad� z�ícení budov nebo pažení jámy se �lenové jednotky �ídí pokyny velitele 

zásahu. P�i zásahu nejprve pr�zkumem zjistí možnost dalšího z�ícení �i zasypání a dále 

rozsah a nároky na pot�ebné síly a prost�edky. Následn� zjistí polohu zasypaných �i 

zavalených osob, zjistí další možná nebezpe�í ohrožující nejen život a zdraví postižených, 

ale i zachra�ujících a zabezpe�í p�ístupové cesty k ran�ným. 

P�i záchranných pracích u protipovod�ové ochrany jde hlavn� o ochranu p�ed 

stoupající hladinou vody, která se zabezpe�uje zejména stav�ním hrází z pytl� napln�nými 

pískem. Tato �innost je d�ležitá jednak u stavby hráze na b�ehu �eky, u kanaliza�ní vpusti, 

u vchodu do objektu nebo kolem studny. P�i této �innosti bude jednotka zajiš�ovat hlavn�

samotné pln�ní pytl�, rozvoz pytl� na pot�ebná místa a stavbu hrází podle stanovených 

postup�. 

7.4  Základní úkoly p�i první pomoci 

Jelikož je poskytnutí první pomoci povinností každého z nás, je tato �innost 

povinností i u �len� jednotek PO. P�i poskytování první pomoci se postiženému poskytne 

pomoc odpovídající charakteru situace (bezv�domí, krvácení, zlomeniny apod.). V t�chto 

p�ípadech je vždy nutné ihned vyrozum�t ZZS z d�vodu rychlého transportu postiženého 

do nemocni�ního za�ízení a do doby jeho p�edání zajistit stav postiženého. P�i p�edávání 

ran�ného do pé�e ZZS je nutné také p�edat informace o možném vzniku stavu postiženého, 

doby od poskytnutí první pomoci a provedených úkonech k zajišt�ní stavu ran�ného.  
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7.5  Základní úkoly nouzového p�ežití 

P�i zajiš�ování nouzového p�ežití pro postižené obyvatelstvo monitoruje jednotka 

veškeré pot�eby osob v postižené oblasti a tyto získané informace p�edá orgán�m 

koordinující záchranné a likvida�ní práce. Podle zjišt�ných pot�eb následn� zabezpe�uje 

pot�ebná opat�ení a práce, mezi které pat�í zajišt�ní pitné vody (cisterny, balená voda) a 

základních potravin a jejích rozvoz a výdej.  P�ipravuje objekty k nouzovému ubytování 

postižených osob, organizuje jejich p�íjem, zabezpe�uje provoz v t�chto budovách a 

p�ebírá materiál pro postižené obyvatelstvo od poskytovatele humanitární pomoci. V rámci 

možností se pak podílí na technické pomoci zahrnující p�evoz materiálu humanitární 

pomoci a jiné  likvida�ní práce pot�ebné v míst� MU. 

7.6  Základní úkoly p�i zásahu na nebezpe�nou a neznámou látku 

P�i zásahu na neznámou nebezpe�nou látku jednotka nejprve viditeln� vytý�í 

nebezpe�nou zónu pomocí všech dostupných prost�edk� (lano, páska nebo hadice). P�i 

vyty�ování zóny musí jednotka dodržovat p�edepsanou odstupovou vzdálenost, kterou 

v dané chvíli ovliv�uje hlavn� druh a množství látky, pov�trnostní podmínky. �lenové 

dobrovolných jednotek nadále poskytují pomocné práce jednotkám HZS mimo 

nebezpe�nou zónu, jako je nap�. stavba dekontamina�ního stanovišt� a dovoz prost�edk�

pot�ebných v míst� zásahu.  

7.7 Základní úkoly p�i dekontaminaci osob a techniky 

P�i pln�ní úkol� v této oblasti jednotka postupuje zásadn� podle pokyn� velitele 

zásahu. Po dostavení se na místo zásahu jednotka zabezpe�uje úkoly jako dopravu vody a 

dekontamina�ních �inidel pro jednotky HZS, které dekontaminaci provád�jí. V p�ípad�

kontaminace civilních osob organizuje jednotka p�esun t�chto osob do prostor� ur�ených 

k dekontaminaci. V tomto p�ípad� také zabezpe�uje dovoz a výdej nouzového ošacení a po 

provedené hygien� i evidenci t�chto osob.  
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8. Návrh metodiky pro p�ípravu jednotek sboru 

dobrovolných hasi�� obcí 

Návrh metodiky pro p�ípravu jednotek požární ochrany vychází z pot�eb orgán�

obce p�ipravit již z�ízené jednotky  SDH obcí na �innosti spojené s ochranou obyvatelstva 

a odborn� tyto jednotky p�ipravit na pln�ní t�chto úkol� (doposud byla odborná p�íprava 

sm��ována jen na �innosti v protipožární ochran� a na odbornou p�ípravu strojník� a 

velitel�). Metodika dále vychází z úkol� stanovených jednotkám v oblasti ochrany 

obyvatelstva p�íslušnou legislativou21 a z vyhodnocení základních úkol� p�i pln�ní 

jednotlivých �inností uvedených v �ásti 7. diplomové práce. 

Metodika také vychází z výcviku jednotek požární ochrany sboru dobrovolných 

hasi�� obcí, které probíhají v p�sobnosti HZS Olomouckého kraje. Tato �innost za�ala 

v roce 2005 a vyplynula z odborné p�ípravy velitel� jednotek SDH m�sta Prost�jov.  

Následn� se tato �innost rozší�ila na jednotky celého okresu Prost�jov a v roce 2007 se celé 

cvi�ení p�esunulo pod záštitu HZS Olomouckého kraje.  

8.1 Návrh struktury vzd�lávání 

Kone�ný návrh obsahu a rozsahu metodiky vychází z odborné p�ípravy jednotek 

SDH obcí okres� Olomouc a P�erov, které se koná každoro�n� ve vojenském výcvikovém 

prostoru Libavá. I když je tato odborná p�íprava dvoudenní, tak podle této navržené 

metodiky si mohou organizáto�i tohoto cvi�ení p�izp�sobit rozsah podle svých �asových a 

organiza�ních schopností.  

V následující tabulce uvádím návrh struktury stanoviš�, ve kterých bude probíhat 

vzd�lávání podle vybrané �innosti. Obsah a rozsah uvedený v této tabulce by m�l být 

dodržen u všech stanoviš� pro zachování kontinuity p�i pr�b�hu odborné p�ípravy. 

                                                
21 § 30 vyhlášky �. 247/2001 Sb., o organizaci a �innosti jednotek PO, ve zn�ní vyhlášky �. 226/2005 Sb. 
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Tabulka �. 2 – Návrh struktury vzd�lávání 

Návrh struktury vzd�lávání 

Struktura Popis 

1. 
Popis  

stanovišt�

V popisu každého stanovišt� je uvedena charakteristika prost�edí, 

v kterém bude nejlépe danou �innost vykonávat. Výb�r prostoru by 

m�l organizátor p�izp�sobit po�así a ro�nímu období, kdy bude 

odborná p�íprava probíhat. Organizátor uvede, jakou formou bude 

výuka probíhat a podle toho zajistí pot�ebné vybavení (p�enosný 

po�íta� pro prezentace, nást�nné paravány pro ukázky obrázk�, 

atd.)  

2. 
Charakteristika 

pracovišt�

V charakteristice pracovišt� organizátor uvede, o jakou �innost na 

pracovišti p�jde. Rozepíše na kolik a jaké �ásti bude stanovišt�

rozd�leno a uvede hlavní pojmy, které bude rozvád�t v �ásti 

teoretické a následn� popíše �innost související s teoretickým 

výkladem, která bude provád�na v �ásti praktické. Od 

charakteristiky pracovišt� se odvíjí materiální vybavení pracovišt�

a vybavení pracovními a ochrannými prost�edky nejen lektor�, ale i 

poslucha��. Od charakteristiky se dále odvíjí personální zastoupení 

a odborné znalosti lektor�. 

3. 
�asový 

harmonogram 

V �asovém harmonogramu se organizátor zam��í na rozvržení 

doby výuky pro �ást teoretickou a �ást praktickou. Tyto dv� �ásti 

závisí na charakteru pracovišt� a �innostech, které budou 

p�edm�tem vzd�lávání. P�i stanovení doby výuky musí organizátor 

po�ítat s p�esunem na další stanovišt�, který se odvíjí od 

vzdálenosti následujícího stanovišt� a formou p�epravy. 

4. 
Pracovišt� - 

teorie 

V �ásti výuky ur�ené pro výklad teoretických znalostí uvede 

organizátor vý�et základních pojm� souvisejících s danou 

problematikou stanovišt�. Pro výklad vybraných témat použije 

p�edem p�ipravené prezentace, obrázkové ukázky a využije 

mluveného slova lektor�. �ást teoretická slouží pro p�ípravu 

poslucha�� na �ást praktickou. 

5. 
Pracovišt� - 

praxe 

V praktické �ásti se organizátor zam��í na provád�ní praktické 

�innosti související s charakterem stanovišt�. Pro spln�ní cíl�
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pracovišt� zajistí kvalitní technické a materiální vybavení. 

Z d�vodu bezpe�nosti zajistí funk�nost všech technických 

prost�edk� a lekto�i zkontrolují kvalitu ochranných prost�edk�.  

Z p�edchozího výb�ru �inností v rámci provedené statistiky uvádím v následujících 

deseti bodech návrh metodiky pro odbornou p�ípravu jednotek sboru dobrovolných hasi��

podle výše uvedeného návrhu struktury vzd�lávání v oblasti ochrany obyvatelstva. 

8.2 Stanovišt� �.1 - varování, vyrozum�ní, spojení 

Popis stanovišt�

Vhodným pracovišt�m je u�ební místnost vybavená místem pro sezení poslucha��. 

Výklad lektor� prvních dvou pojm� bude p�evážn� teoretický formou p�edem 

p�ipravených prezentací. Lekto�i se budou odkazovat na jejich p�esná zn�ní, která jsou 

uvedeny v pat�i�né legislativ� nebo literatu�e. �innost praktická bude zahrnovat ukázku 

spojové techniky a její obsluhu. 

Charakteristika pracovišt�

Cílem tohoto pracovišt� je seznámení poslucha�� s pojmy „varování, vyrozum�ní a 

spojení“. V p�ípad� varování je to seznámení s používanými varovnými signály a 

prost�edky využívanými k varování obyvatelstva, tzv. koncovými prvky varování. 

V p�ípad� vyrozum�ní  to jsou zásady p�edání informace o hrozící nebo již vzniklé MU a u 

spojení p�jde o prost�edky využívané ve spojové služb� (radiostanice), jejich obsluhu a 

zásady komunikace v míst� zásahu. 

�asový harmonogram 

 Doporu�ená doba teoretického výkladu:  35 min 

o varování  15 min 

o vyrozum�ní 10 min 

o spojení 10 min 

Doporu�ená doba praktické výuky:  15 min 

Celková doba na pracovišti   50 min (+ p�esun na další stanovišt�) 
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Varování - teorie 

Varování lze definovat jako komplexní souhrn organiza�ních, technických a 

provozních opat�ení zabezpe�ujících v�asné p�edání varovné informace o reáln� hrozící 

nebo již vzniklé mimo�ádné události nebo krizové situaci obyvatelstvu. 

Základním prost�edkem pro vyhlášení varovné informace je sí� koncových prvk�

varování (KPV). To jsou za�ízení schopná generovat zvukové varovné signály a vysílat 

verbální informace. Aktivace t�chto prvk� je možná místn�, nebo dálkov� ze zadávacích 

terminál�. Tyto KPV d�líme podle principu �innosti na: 

• rota�ní sirény, 

• elektronické sirény, 

• místní informa�ní systémy (místní rozhlasy). 

  

 Rota�ní sirény: 

 U rota�ních sirén vzniká zvuk rozkmitáním vzduchové masy rotací akustické �ásti 

pohán�né elektrickým motorem. Sirény jsou ovládány dálkov�, pomocí p�ijíma��

dálkového ovládání, tla�ítky místního ovládání, pop�ípad� kombinací obou zp�sob�. 

Nevýhodou této sirény je p�edevším nep�etržitá závislost na dodávce elektrického proudu. 

 Elektronické sirény: 

 U elektronických sirén je signál generován v tónovém generátoru �ídící jednotky, 

nebo je reprodukován z audiopam�ti. Jsou �ízeny p�íkazy pro dálkové ovládání, nebo 

místn� ovládacími prvky na �ídící jednotce. Velkou výhodou oproti sirén� rota�ní je, že 

umož�uje krom� generování varovného signálu reprodukci verbálních informací. 

 Místní informa�ní systémy (MIS) 

 Principem MIS je to, že signál se elektronicky generuje v tónovém generátoru nebo 

je reprodukován ze zvukových soubor� �ídícího po�íta�e. Tyto systémy jsou vhodné 

zejména pro lokality, kde se nachází nízká koncentrace obyvatel na velké ploše, jako jsou 

obce vesnického typu. 
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Varovná informace m�že mít charakter akustický, verbální nebo optický. Varovné 

informace mají �asto formu p�edem stanoveného signálu. Na území �eské republiky se pro 

aktivaci KPV využívá celkem t�í signál�. Jedná se o signál: 

• Všeobecná výstraha 

• Požární poplach 

• Zkušební tón 

Signál „Všeobecná výstraha“ je jediný platný signál pro varování obyvatelstva. Je 

charakterizován kolísavým tónem po dobu 140ti vte�in.  

 Signál „Požární poplach“ je ur�en pro svolání jednotek sboru dobrovolných hasi��. 

Je charakterizován p�erušovaným tónem po dobu 60ti vte�in. 

 Signál „Zkušební tón“ je ur�en pro p�ezkušování Jednotného systému varování a 

vyrozum�ní, které se obvykle provádí první st�edu v m�síci ve 12 hodin. Jedná se o trvalý 

tón po dobu 140ti vte�in.  

V p�ípad� MIS a elektronických sirén, se tyto signály dopl�ují verbální informací, která 

up�es�uje k jaké situaci byl daný signál spušt�n. 

Varování - praxe 

Za pomoci reproduktor� p�ipojených na p�enosný po�íta� názorn� p�edvést 

akustickou ukázku všech t�í signál�. Zd�raznit jiné zp�soby varování p�i nefunk�nosti 

základního varovacího systému  obci. 

Vyrozum�ní - teorie 

Vyrozum�ní lze definovat jako komplexní souhrn organiza�ních, technických a 

provozních opat�ení zabezpe�ující v�asné p�edání informací o hrozící nebo již vzniklé MU 

nebo KS orgán�m krizového �ízení, orgán�m státní správy a samosprávy, právnickým 

osobám a podnikajícím fyzickým osobám dle havarijních nebo krizových plán�. 

Hlavním ú�elem vyrozum�ní je co nejrychleji zaktivovat osoby ur�ené pro �ízení a 

provád�ní preventivních opat�ení nebo opat�ení k odstra�ování následk� MU a �ešení KS. 

Pro zabezpe�ení úkolu vyrozum�ní se používají dostupné spojové prost�edky, které 

souhrnn� nazýváme komunika�ní prost�edky. Mezi n� nap�íklad pat�í: 

• Telefonní spojení v pevné nebo mobilní síti 

• Rádiové spojení 

• Elektronická pošta 
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• Datové p�enosy 

Vyrozum�ní – praxe 

 V diskusi s poslucha�i názorn� p�edvést nahlášení n�kolika druh� MU. 

Spojení - teorie 

Spojením se v tomto p�ípad� rozumí komunikace v míst� zásahu mezi �leny 

zasahující jednotky, velitelem jednotky a opera�ním a informa�ním st�ediskem. Ke spojení 

se používá spojová technika, nej�ast�ji radiostanice. Základními druhy radiostanic jsou:

• základnová - pevn� spojená s budovou, 

• mobilní (vozidlová) – radiostanice nainstalovaná ve vozidle, 

• kapesní (ru�ní) – osobní radiostanice. 

Využívání radiostanic jednotkami sboru dobrovolných hasi�� musí spl�ovat 

stanovené podmínky, kterými jsou: 

• použití pouze na základ� povolení vydaného HZS kraje, 

• p�i používání radiostanice používat pouze p�id�lený volací znak, 

• ke komunikaci požívat pouze radiokomunika�ní za�ízení schválené HZS kraje, 

• mít prokazatelné proškolení obsluhy za�ízení (rozsah a formu stanovuje HZS kraje). 

Spojení – praxe 

Za pomoci kapesních radiostanic p�edvést obsluhu za�ízení a názornou ukázkou 

p�edvést manipulaci, která obnáší: 

• klí�ování, 

• volbu stanic, 

• vým�nu baterie a její dobití, 

• názorná ukázka komunikace u zásahu (volání, oslovování, ukon�ení komunikace). 
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8.3 Stanovišt� �.2 – Evakuace, nouzové p�ežití, komunikace 

Popis pracovišt�

Vhodným pracovišt�m je u�ební místnost vybavená místem pro sezení poslucha��. 

Výklad lektor� bude p�evážn� teoretický, formou p�edem p�ipravených prezentací. Lekto�i 

se budou odkazovat na jejich p�esná zn�ní, která jsou uvedena v pat�i�né legislativ� nebo 

literatu�e. �innost praktická bude p�evedena do formy diskuse. 

Charakteristika pracovišt�: 

Na tomto stanovišti budou �len�m JPO objasn�ny pojmy „evakuace, nouzové 

p�ežití a komunikace s osobami postiženými MU“. V p�ípad� evakuace to bude seznámení 

s evakua�ním st�ediskem, evakua�ním zavazadlem a popis zásad pro  opušt�ní domova. 

V tématu nouzového p�ežití to bude zabezpe�ení obyvatelstva p�i nouzovém p�ežití, 

zajišt�ní nouzového ubytování, stravování a poskytování humanitární pomoci. Cílem 

komunikace to budou obecné zásady psychologie, zásady p�i komunikaci s obyvatelstvem 

postiženým MU. 

�asový harmonogram 

 Doporu�ená doba teoretického výkladu:  40 min 

o evakuace  10 min 

o nouz. p�ežití 10 min 

o komunikace 20 min (teorie + praxe) 

Doporu�ená doba praktické výuky:  10 min  

Celková doba na pracovišti   50 min (+ p�esun na další stanovišt�) 

Evakuace – teorie 

Evakuace je souhrnem opat�ení zabezpe�ující p�emíst�ní (odsun) osob, 

hospodá�ského zví�ectva a v�cných prost�edk� v daném po�adí priority z ohroženého 

prostoru na jiné území. Je to mimo�ádné opat�ení, používané v p�ípadech, kdy již nelze 

ú�innou ochranu obyvatelstva zabezpe�it jiným zp�sobem. 

Evakuaci podléhají v zásad� veškeré osoby krom� t�ch osob, které se podílejí na 

realizaci evakuace nebo vykonávají v ohroženém prostoru jinou neodkladnou �innost.  
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Evakuace hospodá�ského zví�ectva a v�cných prost�edk� je provád�na v závislosti 

na charakteru a �asovém pr�b�hu ohrožení a souhlasu velitele zásahu. 

Z hlediska rozsahu opat�ení se evakuace d�lí na: 

a) objektovou – zahrnuje evakuaci osob z jedné budovy nebo malého po�tu obytných 

budov, 

b) plošnou – zahrnuje evakuaci osob �ásti nebo celého urbanistického celku, p�ípadn�

v�tšího územního prostoru, 

c) všeobecnou – které podléhají všechny kategorie osob, 

d) �áste�nou – které podléhají n�které nebo všechny následující kategorie osob: 

o d�ti do 6ti let s individuálním doprovodem, 

o d�ti od 6ti do 15ti let se spole�ným doprovodem, 

o pacienti zdravotnických l�žkových za�ízení, 

o osoby t�lesn� postižené. 

Z hlediska doby trvání se evakuace d�lí na: 

a) krátkodobou – kdy ohrožení nevyžaduje dlouhodobé opušt�ní domova a není 

pot�eba zabezpe�it náhradní ubytování a další prvky nouzového p�ežití, 

b) dlouhodobá – kdy ohrožení vyžaduje dlouhodobý pobyt mimo domov a pro 

evakuované se zajiš�uje náhradní ubytování a další prvky nouzového p�ežití, pokud 

si nejsou schopni toto zajistit sami. 

Z hlediska varianty �ešení na: 

a) p�ímou – provád�nou bez p�edchozího ukrytí, 

b) s ukrytím – provád�nou po p�edchozím ukrytí a po snížení prvotního nebezpe�í, 

c) samovolnou – kdy proces evakuace není �ízen a osoby jednají podle svého 

vlastního uvážení, 

d) samoevakuaci – kdy proces evakuace je �ízen a osoby se p�emis�ují s využitím 

vlastních dopravních prost�edk� nebo p�šky, 

e) se zajišt�ním dopravy – proces evakuace je �ízen a osoby se p�emis�ují s využitím 

vlastních dopravních prost�edk�, p�šky nebo prost�edky zajišt�nými orgány 

pov��enými �ízením evakuace. 
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Místo shromažování 

 Je místem soust�ed�ní evakuovaných uvnit� nebo vn� evakua�ní zóny, odkud je 

zajišt�no p�emíst�ní osob mimo ohrožený prostor. 

 Evakua�ní st�edisko 

 Je místo �i za�ízení mimo evakua�ní zónu, kde jsou shromažovány evakuované 

osoby. Je výchozím bodem p�emíst�ní osob bez domova a bez možnosti vlastního 

ubytování. Objekt musí být z�eteln� ozna�en platným znakem CO. 

 Zásady pro opušt�ní bytu 

 Odchod z bytu by m�l být proveden se zajišt�ním t�chto úkon�: 

• p�esunutí v�cných prost�edk� do vyšších pater, 

• vypnutí spot�ebi�� a p�ívodu všech energií, 

• zlikvidování potravin podléhající zkáze, 

• uzamknutí bytu a zkontrolování uzav�ení všech oken, 

• upozorn�ní soused� o probíhající evakuaci, 

• poskytnutí úkrytu zví�ectvu ve vyšších polohách a opat�ení je zásobou potravin, 

• nahlášení se orgán�m �ídící evakuaci. 

 Evakua�ní zavazadlo 

 Je osobní zavazadlo s doporu�enou váhou 25 kg (u d�tí do 10ti kg), které si osoby 

p�ipravují k odchodu z ohroženého území. Zavazadlo by m�lo obsahovat: 

• osobní doklady a d�ležité smlouvy, cennosti a léky, 

• sezónní oble�ení a prost�edky osobní hygieny, spací pytel a karimatku, 

• kapesní svítilnu, jídelní nádobí a základní potraviny na 2 dny v�etn� nápoj�. 

Evakuace – praxe 

 V praktické �ásti se poslucha��m p�edvede sbalené evakua�ní zavazadlo. 

Formulá�e pro soupis evakuovaných a ozna�ovací pásky pro t�íd�ní evakuovaných osob se 

p�edvedou b�hem výkladu. 
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Nouzové p�ežití – teorie 

 Zabezpe�ení nouzového p�ežití p�edstavuje souhrn �inností a postup� v�cn�

p�íslušných orgán�, dalších zainteresovaných subjekt� a samotných ob�an� provád�ných 

s cílem minimalizovat negativní dopady MU nebo KS na zdraví a životy postiženého 

obyvatelstva. Opat�ení nouzového p�ežití budou zabezpe�ována nep�etržit� po celou dobu 

pln�ní mimo�ádných opat�ení a budou ukon�ena návratem obyvatelstva do p�vodních 

bydliš�. 

 Opat�ení nouzového p�ežití obyvatelstva zahrnují: 

• Nouzové ubytování – bude poskytováno v prvé �ad� v budovách, které jsou 

v majetku obcí a m�st (školy, t�locvi�ny, ubytovny) a jsou také vybavena sociálním 

za�ízením 

• Nouzové zásobování základními potravinami – v p�ípad� vyhlášení krizového 

stavu, m�že být vyhlášeno regula�ní opat�ení (zásobování jen ur�itým druhem 

zboží)  

• Zabezpe�ení nouzového zdroje pitné vody a její distribuce – provádí se b�žným 

zp�sobem z vodovod�, v p�ípad� odstavení tohoto systému se využívají náhradní 

zdroje a cisterny k p�eprav�, nebo rozvoz vody balené 

• Zabezpe�ení dodávek energií – vše se �ídí regula�ním plánem a závisí to na 

konkrétní situaci. P�i odb�ru se bere v úvahu naléhavost pot�eby t�chto energií 

(p�ednost ve zdravotnictví, školství, potraviná�ství) 

• Organizování humanitární pomoci – úkolem je p�íprava a vytvo�ení systému 

realizace poskytování humanitární pomoci na postiženém území. P�ípravou se pak 

rozumí ustanovení pracovní skupiny, vytipování míst výdeje a zajišt�ní rozvozu 

prost�edk� humanitární pomoci. 

Nouzové p�ežití – praxe 

 B�hem výkladu zapojí lekto�i poslucha�e do diskuse. Záv�rem výkladu a diskuse 

bude poslucha��m ukázán p�ipravený set (balení) prost�edk� pro nouzové p�ežití jedince, 

obsahující lehátko, náhradní oble�ení, obuv, jídelní pot�eby, hygienické pot�eby a 

deka/spací pytel. Další praktické ukázky jsou sou�ástí stanovišt� �. 3 – prost�edky pro 

nouzové p�ežití. 
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Komunikace – teorie 

 Psychologie je v�da, která studuje lidské chování a prožívání. Psychologie usiluje o 

popis duševního d�ní, jeho vysv�tlení a jeho ovliv�ování. 

• Afekt – krátkodobá, silná a prudká emo�ní reakce na významný podn�t p�i 

sníženém sebeovládání. 

• Agrese – zp�sob chování, které v�dom� a se zám�rem ubližuje, násiln� omezuje 

svobodu a poškozuje jiné osoby nebo v�ci. 

• Deprese – nezdravý stav, psychicky projevující se dlouhodob� pokleslými náladami 

jedince. Má skli�ující charakter, jedinec upadá do trudomyslných úvah a nazíraní 

sv�ta. 

• Konflikt - je srážka �i st�et dvou nebo n�kolika neslu�itelných stanovisek �i 

nesmi�itelných stran, které se necht�jí nebo nemohou dohodnout. Je to st�etnutí 

dvou nebo vícerých, do ur�ité míry se vylu�ujících nebo protich�dných snah, sil, 

pot�eb, zájm�, cit�, hodnot nebo tendencí. 

• Motivace - je vnit�ní nebo vn�jší faktor nebo soubor faktor� vedoucí k energetizaci 

organismu. Motivace usm�r�uje naše chování a jednání pro dosažení ur�itého cíle. 

Vyjad�uje souhrn všech skute�ností – radost, zvídavost, pozitivní pocity, radostné 

o�ekávání, které podporují nebo tlumí jedince, aby n�co konal nebo nekonal. 

Komunikace – praxe 

 Praktická �ást komunikace bude probíhat formou debaty s poslucha�i. Debata by se 

m�la zaobírat komunikací s postiženou osobou na míst� MU a m�la by obsahovat: 

• navázání kontaktu s postiženou osobou, 

• ujistit osobu o stabilizaci situace, 

• popis provád�ných prací na míst� zásahu, 

• rámcové sd�lování informací co se bude nadále dít, 

• informace sd�lovat pravdiv�, citliv�, nematoucím zp�sobem. 
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8.4 Stanovišt� �.3 – Prost�edky pro nouzové p�ežití 

Popis pracovišt�

 Pracovišt� tohoto typu vyžaduje venkovní prost�edí, nejlépe na m�kkém travnatém 

povrchu o ploše 5 x 5 metr�, z d�vodu stavby stanu pro nouzové p�ežití. Vnit�ní prostor 

stanu bude sloužit pro další využití, a to podle posouzení organizátora. Stan se využije pro 

dopln�ní materiálem nap�. pro nouzové ubytování, dekontaminaci osob, apod. Rozm�ry 

stanu závisí na materiálním vybavení organizátora.V p�ípad� dostate�ného materiálního 

vybavení organizátora, lze do tohoto pracovišt� zahrnout i ukázku kontejneru pro nouzové 

p�ežití. Pro tento však musí zajistit p�íjezdovou komunikaci a odstavnou plochu s pevným 

podložím. 

  

Charakteristika pracovišt�

 V rámci tohoto pracovišt� se budou �lenové JPO zabývat stavbou stanu, z �ehož 

vyplývá, že výuka bude p�evážn� praktická. Stavba stanu bude záviset na technickém 

postupu a bude se odvíjet od manuální zru�nosti �len� JPO a jejich schopnosti 

spolupracovat mezi sebou. V p�ípad� kontejneru pro nouzové p�ežití p�jde o výklad 

p�evážn� teoretický s následnými ukázkami vybavení a p�íslušenství. 

�asový harmonogram 

 Doporu�ená doba teoretického výkladu:  15 min  

o kontejner pro NP   15 min 

Doporu�ená doba praktické výuky:  35 min  

o stavba stanu   35 min 

Celková doba na pracovišti   50 min (+ p�esun na další stanovišt�) 

Prost�edky pro nouzové p�ežití – teorie 

 V teoretické �ásti seznámí lekto�i poslucha�e se základním vybavením stanu a 

kontejneru pro nouzové p�ežití, u kterého se uvede jeho praktické využití v terénu. 

(Tabulka s materiálním vybavením kontejneru pro nouzové p�ežití vychází ze SIA�e 

generálního �editele HZS, pod �íslem 10 z roku 2010, kterou uvádím v p�íloze) 



43

Prost�edky pro nouzové p�ežití – praxe 

 V praktické �ásti, �lenové JPO pod dozorem lektora a podle technického postupu, 

budou stav�t stan pro nouzové ubytování osob.  

8.5 Stanovišt� �.4 – Záchranné práce – protipovod�ová ochrana 

Popis pracovišt�

Vhodným pracovišt�m je travnatá nebo jinak zpevn�ná plocha s možností volného 

pohybu. Forma zam�stnání bude p�evážn� praktická, obsahující manipulaci s pytli 

pln�nými pískem. Teoretickou �ást tvo�í pouze nást�nný paraván s obrázkovými ukázkami 

kladení pytl� p�i stavb� hrází. Pro názorn�jší výcvik je doporu�eno stanovišt� opat�it 

maketou skruže imitující studnu a d�ev�nou zárube� imitující vchod do budovy. 

Charakteristika pracovišt�

Na tomto stanovišti budou �lenové JPO seznámeni s pojmem protipovod�ová 

ochrana. Teorie obsahuje popis druh� násypník� pytl� a styly kladení pytl� k r�zným 

objekt�m. Praktická �ást obsahuje pln�ní pytl� pískem a následné stav�ní ochranných hrází 

jednak u toku �eky, u vchodu do budovy, kolem studn� a kanálu.  

�asový harmonogram 

 Doporu�ená doba teoretického výkladu:  10 min 

o protipovod�ová ochrana  10 min 

Doporu�ená doba praktické výuky:  40 min  

Celková doba na pracovišti   50 min (+ p�esun na další stanovišt�) 

Protipovod�ová ochrana – teorie 

 Stupn� povod�ové aktivity (SPA) 

• První stupe� – Stav bd�losti (nevyhlašuje se) nastává p�i zvedajícím se toku �eky, 

kdy hrozí nebezpe�í povodn�. Situaci na vodním toku nebo díle je pot�eba dále 

kontrolovat. K tomu se zakládá hlídková služba, která p�ípadné zm�ny hlásí 

povod�ovým orgán�m (v obci nap�. starostovi obce). 
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• Druhý stupe� – Stav pohotovosti se vyhlašuje, pokud již nebezpe�í p�erostlo do 

skute�né povodn�. Po jeho vyhlášení se aktivují orgány povod�ové ochrany a 

provádí se opat�ení podle povod�ových plán�. 

• T�etí stupe� – Stav ohrožení se vyhlašuje p�i nebezpe�í vzniku škod v�tšího 

rozsahu nebo ohrožení život� a majetku v záplavovém území. Probíhají záchranné,  

zabezpe�ovací a evakua�ní práce. 

Druhý a t�etí stupe� povod�ové aktivity vyhlašují vždy pov��ené ú�ady. Jednotky 

PO budou v tomto p�ípad� pov��eny mimo jiné ode�ítáním výšky hladiny toku z m�rné 

lat�. V p�ípad� obecního zájmu, kdy obec nemá m�rnou la�, lze tuto možnost nahradit 

jiným provizorním zp�sobem – nap�. p�ivázáním závaží na most� tak, aby závaží 

kopírovalo hladinu toku a tím sledovat, zda hladina �eky stoupá/klesá a s jakou �asovou 

rychlostí. 

Protipovod�ová ochrana – praxe 

 V praktické �ásti budou �lenové JPO plnit klasické a dvoukomorové pytle pomocí 

jednokomorových a dvoukomorových násypník� pískem. Takto napln�nými pytli za 

odborné asistence lektor� nacvi�í stavbu: 

• hráze u vodního toku a skrze vodní tok, 

• zastav�ní zárubní imitující vchod do budovy ochranou hrází, 

• obestav�ní skruže imitující studni, 

• obestav�ní kanálové vpusti.  

8.6 Stanovišt� �.5 – Záchranné práce – z�ícení budov a staveb 

Popis pracovišt�

 Jelikož se jedná o záchranné práce p�i z�ícení budovy, místem pro tohle pracovišt�

je nejlépe venkovní prost�edí s budovou poblíž p�íkopu nebo hlubší jámy. Pro pažení 

jámy/p�íkopu a podpírání budovy bude pot�eba d�ev�ných hranol�. Výuka bude p�evážn�

praktického zam��ení. 
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Charakteristika pracovišt�

 Na tomto pracovišti se poslucha��m nejprve v teoretické �ásti krátce vysv�tlí, jaké 

situace mohou nastat, jak danému p�ípadu p�istupovat a co se v takových situacích používá 

za materiál. V �ásti praktické budou �len�m JPO nastín�ny dv� situace, a to podep�ení 

z�íceného rodinného domu a pažení jámy. Zadanou situaci budou �ešit pod odborným 

dozorem lektor� a za pomocí p�ipraveného materiálu. 

�asový harmonogram 

 Doporu�ená doba teoretického výkladu:  15 min 

o teorie     10 min 

Doporu�ená doba praktické výuky:  35 min  

o pažení jámy   15 min 

o podep�ení domku  20 min 

Celková doba na pracovišti   50 min (+ p�esun na další stanovišt�) 

Z�ícení budov a staveb – teorie 

 V teoretické �ásti se lekto�i zam��í na popis možných situací, které mohou nastat a 

další nebezpe�í, která mohou zasahující jednotky p�i t�chto záchranných pracích 

ohrožovat. 

Z�ícení budov a staveb – praxe 

 Za odborného dozoru a pomocí p�edem p�ipraveného materiálu provede jednotka 

podep�ení nasimulovaného z�íceného domu a následn� pak zapažení jámy. 

8.7 Stanovišt� �.6 – Záchranné práce – práce na vod�

Popis pracovišt�

Vhodným objektem pro dané pracovišt� je jakákoliv vodní nádrž, rybník apod., 

nejlépe s b�ehem upraveným tak, aby bylo možno spustit �lun do vody. Hloubka vodní 

nádrže by m�la být dostate�ná pro ú�el výcviku. Parametry �lunu by m�ly být dosta�ující 

pro pojmutí 5 – 7 lidí, které se zú�astní výcviku. Forma výuky bude p�evážn� praktická 

obsahující výcvik ve vod�. �lun by m�l mít ve výbav� pádla pro posádku, a to i v p�ípad�, 
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že �lun bude mít motorový pohon. Pro výcvik by stanovišt� m�lo mít ve výbav� suché 

obleky, pro praktický výcvik ve vod�.  

Charakteristika pracovišt�

Na tomto pracovišti budou �lenové JPO seznámeni s osobními ochrannými  

prost�edky  pro práci na vod�, s vybavením �lunu a s v�cnými prost�edky pro vyhledávání 

utonulých. Po teoretické �ásti obsahující také BOZP, se bude výcvik odebírat praktickým 

sm�rem. Praxe bude obsahovat výcvik jízdy na �lunu a jeho chování na vodní hladin�, 

záchrana tonoucího ze �lunu, vyhledávání p�edm�t� a utonulých a praktický výcvik 

plavání v suchém obleku p�i záchran� tonoucího. 

�asový harmonogram 

 Doporu�ená doba teoretického výkladu:  10 min 

o prost�edky pro práci na vod�  10 min 

Doporu�ená doba praktické výuky:  40 min  

o seznámení s prost�edky 10 min 

o záchrana tonoucího  10 min 

o hledání utonulého  10 min 

o plavba v obleku  10 min 

Celková doba na pracovišti   50 min (+ p�esun na další stanovišt�) 

Práce na vod� – teorie 

�ást teoretická obsahuje seznámení �len� JPO s následujícími prost�edky: 

Osobní ochranné prost�edky – záchranná vesta, p�ilba, boty, rukavice, záchranné lano. 

Vybavení �lunu – záchranné prost�edky pro práci na vod�, pádla, bidlo s hákem, lano, 

výlevka. 

V�cné prost�edky pro vyhledávání utonulých – kotvi�ky, lano s háky, ty� se železným 

hákem. 

Práce na vod� – praxe 

�lenové JPO pod dozorem lektor� (s odborností „Velitel malého plavidla“) 

provedou následující práce na vod�: 

• vyzkoušení osobních ochranných prost�edk�, 

• seznámení s jízdními vlastnostmi motorového �lunu, 
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• praktický výcvik obsluhy bezmotorového �lunu a sou�innost družstva p�i jízd�, 

• názorná ukázka suchého obleku a jeho použití, 

• praktický výcvik použití suchého obleku ve vod�, 

• praktický výcvik zp�sobu vyhledávání utonulé osoby, 

• záchrana tonoucího ze �lunu. 

  

8.8 Stanovišt� �.7 – První pomoc 

Popis pracovišt�

 Umíst�ní pracovišt� tohoto zam��ení závisí pouze jen na pov�trnostních 

podmínkách. Zda bude v u�ební místnosti nebo na venkovním prostranství, záleží jen na 

organizátorovi. Pracovišt� bude zam��eno teoreticky i prakticky stejnou m�rou.. Jako 

výukovou pom�ckou bude sloužit za�ízení pro výcvik nep�ímé masáže srdce a dýchání 

z úst do úst, zdravotnický batoh s ukázkou zdravotnického materiálu používaného p�i 

záchran� života a zdraví osob. 

Charakteristika pracovišt�

Na tomto pracovišti budou �lenové JPO seznámeni se základními taktikami p�i 

poskytování první pomoci postižené osob�. Teoretickou �ást tvo�í výklad lektora – doktora 

o r�zných typech zran�ní a postupu p�i jejich základním ošet�ení do p�íjezdu první odborné 

pé�e (ZZS). Dále vybavení lékárni�ky. Praktickou �ást pak tvo�í názorné ukázky 

odborných zdravotnických praktik p�i manipulaci s postiženou osobou. P�i vybraných 

nej�ast�jších situacích se �lenové JPO setkají se zlomeninami, stavem bezv�domí, 

nep�ímou masáží srdce �i um�lým dýcháním apod. 

�asový harmonogram 

 Doporu�ená doba teoretického výkladu:  10 min 

o poskytnutí první pomoci  10 min 

Doporu�ená doba praktické výuky:  40 min  

o provád�ní PP   30 min 

o transport ran�ného  10 min 

Celková doba na pracovišti   50 min (+ p�esun na další stanovišt�) 
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První pomoc – teorie 

První pomoc (PP), je definována jako soubor jednoduchých úkon� a 

opat�ení, která p�i náhlém ohrožení nebo postižení zdraví �lov�ka omezují rozsah a 

d�sledky tohoto ohrožení �i postižení. V�tšinou se jedná o laickou první pomoc p�ed 

p�íjezdem ZZS, nebo jiného kvalifikovaného odborníka. Poskytnout první pomoc je 

povinen každý, pokud tím neohrozí svoje zdraví �i život. 

Doporu�ený obsah lékárni�ky: 

• Obvaz hotový s 1 polštá�kem .....3ks , 

• Obvaz hotový se 2 polštá�ky .....3ks, 

• Šátek trojcípý z netkaného textilu.....2ks, 

• Náplast hladká (cívka) 2,5 cm x 5 cm/3ks.....1ks, 

• Náplast d�lená 8 x 4 cm …...6ks, 

• Obinadlo škrtící pryžové – 60 x 1250 mm.....1ks, 

• Maska resuscita�ní s výdechovou chlopní ergonomická.....1ks , 

• Rouška plastová 20 x 20 cm, 

• Rukavice latexové.....1pár, 

• Nerezové n�žky se sklonem – délka 15 cm, 

• Izotermická fólie 200 x 150 cm, 

• Karta první pomoci. 

Jednotný postup p�i poskytování PP: 

• Posoudit celkovou situaci – zjistit: okolnosti úrazu, dobu vzniku úrazu, prost�edí. 

• Vyšet�it postiženého – pohledem, pohmatem, poslechem, �ichem. Postup 

pohmatem – hlava (o�i, nos, ústa, uši), krk, kr�ní páte�, hrudník, b�icho, kon�etiny. 

• Poskytnutí PP – postup podle stupn� závažnosti – stav bezprost�edn� ohrožující 

život, t�žké postižení zdraví, mén� závažné postižení. 

• Zajišt�ní odborné zdravotnické pomoci – vyrozum�ní ZZS s popisem situace a 

stavu postižené osoby. 

• Dohled nad postiženým do p�íjezdu ZZS – kontrola základních životních funkcí. 

• P�edání postiženého a informací ZZS 
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Seznam základních zran�ní a stav� postiženého 

- bezv�domí   - úrazy chladem  

- šok    - poleptání 

- k�e�e    - poran�ní hlavy a páte�e 

- rány    - poran�ní oka 

- krvácení   - poran�ní hrudníku a b�icha 

- poran�ní kostí a kloub� - akutní otrava (intoxikace) 

První pomoc – praxe 

V praktické �ásti lektor názorn� p�edvede techniky ošet�ení vybraných druh�

poran�ní  a poslucha�i tuto techniku následn� odzkouší. Jedná se o tyto techniky: 

• vyšet�ení postiženého pohledem, pohmatem, poslechem a �ichem, 

• uložení postiženého do stabiliza�ní polohy, 

• pomocí obvazového materiálu ošet�it krvácení lehké a t�žké (tepenné a žilní), 

• pomocí obvazového materiálu ošet�it poran�ní kostí a kloub� (zlomeninu ruky a 

nohy), 

• nep�ímá masáž srdce, dýchání z úst do úst, 

• transport ran�ného (technika pro jednoho, pro dva, pro t�i) a dohled nad ran�ným.

8.9 Stanovišt� �.8 – Zásah na nebezpe�nou a neznámou látku 

Popis pracovišt�

 Vhodným místem pro pracovišt� tohoto zam��ení je venkovní prost�edí s pevnou 

plochou. Jelikož tohle pracovišt� navazuje na následující stanovišt� – dekontaminaci, 

nem�ly by tyto pracovišt� být od sebe vzdáleny. Pracovišt� bude zam��eno teoreticky i 

prakticky stejnou m�rou.. Pracovišt� je pot�eba vybavit nást�nnými paravány s ukázkami 

daného tématu a ochrannými obleky pro �ást praktickou. 

Charakteristika pracovišt�

 V teoretické �ásti tohoto pracovišt� budou �lenové JPO seznámeni se základními 

vlastnostmi nebezpe�ných látek, jejich zna�ením v doprav�. Dále budou seznámeni se 

základními používanými ochrannými obleky a dýchacími p�ístroji. V �ásti praktické 

provedou pod dohledem lektor� (p�íslušník� HZS odd�lení chemické služby) a dle 
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stanoveného postupu oble�ení jednoho z oblek�, odstran�ní nebezpe�né látky a následn�

postoupí na další stanovišt�. 

�asový harmonogram 

 Doporu�ená doba teoretického výkladu:  25 min 

o zna�ení látek v doprav�  10 min 

o ochranné obleky  15 min 

Doporu�ená doba praktické výuky:  30 min  

o oble�ení ochr, obleku  20 min 

o odstran�ní neb. látky  10 min 

Celková doba na pracovišti   55 min (+ p�esun na další stanovišt�) 

Nebezpe�né látky – teorie 

 Nebezpe�né látky a p�ípravky jsou látky, které vykazují jednu nebo více 

nebezpe�ných vlastností. 

 Za havárii nebezpe�né látky je považována MU, p�i níž se nebezpe�ná látka ocitla 

mimo kontrolu v tak velkých množstvích, že jsou ohroženi lidé, zví�ata a životní prost�edí 

a je nutné provád�t záchranné a likvida�ní práce. 

 Úkolem jednotek PO jsou �innosti vedoucí ke snížení bezprost�edních rizik a 

omezení rozsahu havárie s cílem stabilizovat situaci. Úkoly a postup �inností závisí na 

vybavení jednotky ochrannými prost�edky a prost�edky pro práci s nebezpe�nou látkou. 

 Základní postup p�ed zjišt�ním druhu nebezpe�né látky: 

• dodržet dostate�ný odstup od místa havárie, 

• uzav�ít místo havárie, 

• vylou�it inicia�ní zdroje, 

• pr�zkum místa havárie (co nejmenší po�et osob), 

• p�ipravit protipožární ochranu, 

• v p�ípad� možnosti zabránit dalšímu úniku nebo rozši�ování, 

• p�edat informace na p�íslušné opera�ní a informa�ní st�edisko. 



51

Pomocí nást�nných paraván� a p�ichystaných fólií lekto�i vysv�tlí zna�ení 

nebezpe�ných látek v doprav� (ADR, RID, KEMLER KÓD, UN KÓD).  

Lekto�i následn� seznámí poslucha�e se základními ochrannými prost�edky 

(základní prost�edky individuální ochrany, oblek Fireman, SOOCO, Tyvek, Tychem a 

oblek OPCH 90).  

Nebezpe�né látky – praxe 

V praktické �ásti �lenové JPO provedou základní kontrolu dýchacího p�ístroje a 

jeho použití. Dále provedou podle p�edepsaného postupu použití jednoho vybraného 

ochranného obleku. Takto p�ipraveni provedou sb�r a odstran�ní nebezpe�né látky do 

p�edem p�ipravených sud�. Po provedení tohoto zam�stnání se p�esunou na další 

stanovišt�.

8.10 Stanovišt� �.9 – Dekontaminace osob a techniky 

Popis pracovišt�

 Pracovišt� dekontaminace navazuje na p�edchozí stanovišt� – zásah na 

nebezpe�nou látku. Z tohoto d�vodu by m�lo být v dostate�né blízkosti. Výuka bude 

p�evážn� praktická, zam��ená na dekontaminaci oble�ených osob z p�edchozího stanovišt�, 

a dále dekontaminace techniky. Jako pracovní plocha se použije záchytný bazének, 

vyrobený z hadice B a záchytné plachty.  

Charakteristika pracovišt�

 Praktická a teoretická výuka probíhá sou�asn�, kdy je poslucha��m vysv�tlován 

postup dekontaminace osob a následn� praktikován na osoby oble�ené v ochranných 

oblecích. P�i tomto zam�stnání budou �lenové JPO seznámeni se základními postupy 

dekontaminace a se základními používanými dekontamina�ními prost�edky. Záv�rem pak 

bude praktická ukázka dekontaminace vozidlové techniky. 
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�asový harmonogram 

 Doporu�ená doba zam�stnání:   40 min 

o postup p�i dekontaminaci  30 min 

o základní prost�edky  10 min 

Doporu�ená doba praktické výuky:  10 min  

o dekontaminace techniky 10 min 

Celková doba na pracovišti   50 min (+ p�esun na další stanovišt�) 

Dekontaminace – teorie 

 Dekontaminace (nebo také speciální o�ista) je soubor metod, prost�edk� a postup�

k ú�innému odstran�ní kontaminant� z p�íslušného povrchu nebo prost�edí, p�ípadn�

snížení jejich škodlivých ú�ink� na n�jakou, p�edem stanovenou, bezpe�nou úrove�. 

 Nutnost dekontaminace je dána tím, že pokud není konaminant odstran�n, p�sobí 

jak na kontaminovaný povrch, tak i na jeho bezprost�ední okolí. 

 Formy kontaminace: 

• Vn�jší – kontaminace povrchu p�edm�tu nebo t�la, za ur�itých podmínek m�že 

p�ejít na kontaminaci vnit�ní 

• Vnit�ní – proniknutí kontaminant� do vnit�ních vrstev materiálu, p�ípadn� lidského 

t�la. Do materiál� porézních (pokožka, d�evo, tkaniny apod.) pronikají b�hem 

krátké doby, do ochranných nát�r� a pryže pomaleji. 

Druhy dekontaminace dle zp�sobu provád�ní: 

• Odmo�ování (detoxikace) – zp�sobem chemickým, fyzikálním, fyzikáln�-

chemickým, mechanickým, 

• Dezaktivace – zp�sob suchý a mokrý, 

• Dezinfekce – sterilizace, antisepse. 

Technické prost�edky pro dekontaminaci: 

• zdravotnický prost�edek pro jednotlivce, 

• odmo�ovací souprava, 

• p�enosný rozst�ikova�, 

• automobilní odmo�ovací soupravy, 

• malá koupací souprava, 
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• speciální rozst�ikovací automobil, 

• post�ikovací rám. 

Dekontaminace – praxe 

 V praktické �ásti �lenové JPO vyrobí pomocí hadice B a plachty záchytný bazének, 

v kterém bude pokra�ovat dekontaminace osob. V tomto prostoru pak provedou podle 

p�edepsaných postup� vzájemnou dekontaminaci. Po provedení dekontaminace a uložení 

ochranných oblek�, p�ejdou k prostoru ur�enému pro stavbu post�ikového rámu, kde za 

pomocí rad lektor� tento post�ikový rám složí a následn� provedou dekontaminaci 

p�istavené techniky. 

8.11  Stanovišt� �.10 – Používání elektroza�ízení 

Popis pracovišt�

 Stanovišt� tohoto zam��ení vyžaduje venkovní prost�edí z d�vodu praktické 

�innosti spojené s manipulací elektroza�ízení (elektrocentrál). Povrch musí být suchý, 

z d�vodu bezpe�nosti p�i práci s elekt�inou. Na stanovišti se nesmí manipulovat 

s otev�eným ohn�m z d�vodu bezpe�nosti p�i dolívání paliva do za�ízení. 

Charakteristika pracovišt�

 Na tomto pracovišti budou �lenové JPO seznámeni s používáním elektrocentrál, 

osv�tlovacími rampami a kalovými �erpadly. Výklad bude p�evážn� praktický s ukázkami 

manipulace a obsluhy vyjmenovaných za�ízení, jako je startování, dolívání paliva a 

základní údržba t�chto za�ízení. V p�ípad� osv�tlovacích ramp to bude jejich p�ipojení do 

sít�, ustanovení a nasvícení pot�ebného prostoru. Teoretická �ást bude zahrnovat 

bezpe�nost p�i práci s t�mito za�ízeními. 
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�asový harmonogram 

 Doporu�ená doba teoretického výkladu:  10 min 

o BOZP     10 min 

Doporu�ená doba praktické výuky:  40 min  

o elektrocentrály  15 min 

o kalová �erpadla  15 min 

o osv�tlovací rampy  10 min 

Celková doba na pracovišti   50 min (+ p�esun na další stanovišt�) 

Elektroza�ízení – teorie 

 V teoretické �ásti se lekto�i zam��í na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci 

s elektroza�ízeními.  

Elektroza�ízení – praxe 

 V praktické �ásti se budou �lenové JPO zabývat �inností bezpe�nou manipulací a 

obsluhou elektrocentrály a osv�tlovací rampy. Touto �inností je. 

• p�enesení za�ízení na ur�ené místo a jeho ustavení, 

• kontrola pohonných hmot a olej�, kontrola osv�tlovacích hlav, 

• nastartování a vypnutí elektroza�ízení, 

• p�ipojení osv�tlovací soupravy a nasvícen prostoru, 

• základní prvky údržby za�ízení. 

V p�ípad� kalového �erpadla to bude: 

• kontrola zapojení elektrické fáze, 

• p�ipojení hadice a manipula�ního lana, 

• spušt�ní a vytažení �erpadla. 
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8.12 Organiza�ní zajišt�ní 

Jedná se o cvi�ení  jednotek sboru dobrovolných hasi�� obce, nezávazn� na 

kategorii jednotek. Cvi�ení je založeno na teoretické a praktické výuce v oblasti ochrany 

obyvatelstva. Školení budou provád�t p�íslušníci HZS kraje a osoby odborn� zp�sobilé ve 

svém oboru (psycholog, zdravotník apod.). Prostorové, �asové a materiální zabezpe�ení 

závisí na možnostech organizátora akce, který si je p�izp�sobí svým schopnostem tuto akci 

zajistit. 

�asový harmonogram cvi�ení 

Zda bude cvi�ení jednodenní nebo dvoudenní, závisí na možnostech organizátora.  

P�edpokládaná doba práce na každém stanovišti je jedna hodina, do které je zapo�ítaná i 

p�eprava na další stanovišt�. V obou p�ípadech se doporu�uje po absolvování p�ti 

stanoviš� ud�lat minimáln� hodinovou p�estávku. �asové rozvržení cvi�ení by m�lo 

obsahovat tyto organiza�ní prvky: 

• p�íjezd a nahlášení jednotek, 

• nástup a p�ivítání jednotek, 

• rozd�lení jednotek do skupin, 

• první �ást zam�stnání, 

• p�estávka, 

• druhá �ást zam�stnání, 

• nástup a vyhodnocení cvi�ení, 

• odjezd jednotek. 

V jednodenní variant� musí organizátor p�izp�sobit stanovišt� no�nímu provozu a 

�ádn� vyzna�it trasy ke stanovištím. V p�ípad� cvi�ení dvoudenního, musí organizátor 

zajistit zú�astn�ným jednotkám nouzové ubytování. V p�ípad�, že místní podmínky 

neumož�ují ubytování zajistit, lze využít p�esunu jednotek po absolvování první �ásti 

zam�stnání zp�t na jejich základny a druhý den naplánovat návrat.
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Po�et jednotek 

Po�et jednotek se odvíjí od po�tu stanoviš�, které jednotky absolvují. Minimální 

po�et t�chto jednotek bude tedy 10, z ekonomického hlediska se však doporu�uje po�et 

jednotek zdvojnásobit nebo ztrojnásobit. Navýšení jednotek závisí na materiáln�

technickém vybavení a po�tu lektor�, které organizátor zajistí. 

Složení jednotky 

 Jednotka by se m�la zú�astnit cvi�ení v minimálním po�tu šesti lidí. Doporu�ené 

základní složení jednotky:  

• velitel jednotky, 

• hasi� – strojník, 

• hasi� – technik, 

• hasi� – spoja�, 

• 2 x hasi�. 

 Ústroj 

 Odborná p�íprava bude probíhat p�evážn� v p�írodním prost�edí a �áste�n� ve 

školících místnostech. V p�ípad� nep�íznivého po�así je nutno po�ítat s výbavou proti dešti 

a chladu. Jednotka by m�la mít tyto základní prvky ústroje: 

• pracovní stejnokroj (PSII), 

• zásahovou obuv, 

• pracovní rukavice, 

• pracovní opasek s karabinou, 

• zásahovou p�ilbu. 

Stravování 

Situaci ohledn� stravování závisí na finan�ních prost�edcích organizátora. 

V p�ípad� nedostatku financí pro zajišt�ní stravování, oznámí organizátor jednotkám, že si 

stravování b�hem odborné p�ípravy zajistí na své vlastní náklady. V opa�ném p�ípad�

zajistí stravování nap�. prost�ednictvím smluvn� zajišt�ného výrobce a dopravce. 
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Doprava 

Jednotky by se m�ly na místo cvi�ení dostavit svým dopravním automobilem. Plán 

jízdy a ur�ení místa cvi�ení zabezpe�í organizátor akce. 

Finance 

Ob� tyto varianty musí po�ítat se sm�novým provozem �len� JPO v jejich 

zam�stnání, což lze �ešit refundací mezd z rozpo�tu HZS kraje. 
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9. Záv�r 

Jelikož je problematika ochrany obyvatelstva za�azena pouze v rámci provád�ného 

vzd�lávání velitel� a strojník� jednotek sbor� dobrovolných hasi�� do jejich cyklické 

odborné p�ípravy, cílem mé diplomové práce bylo navrhnout metodiku práv� pro pln�ní 

úkol� ochrany obyvatelstva jednotkami sboru dobrovolných hasi�� obcí.  

V úvodu práce je popsána historie a vývoj ochrany obyvatelstva od dob vzniku, 

s p�ehledem d�ležitých událostí, až po sou�asný stav v �eské republice. Pro porovnání 

sou�asného stavu, legislativy, zp�sobu vzd�lávání a samotné realizace, je zde uveden popis 

ochrany obyvatelstva ve vybraných státech Evropy. V další kapitole jsou popsány vybrané 

úkoly z oblasti ochrany obyvatelstva. Úkoly jsou vybrány z pat�i�ných legislativ, které se 

touto problematikou zabývají a vý�et t�chto úkol� koresponduje s níže uvedeným návrhem 

na jejich pln�ní, od kterého se odvíjí vytvo�ení dané metodiky. Následující kapitola 

teoretické �ásti obsahuje analýzu sou�asného stavu pln�ní úkol� ochrany obyvatelstva 

vybranými jednotkami. Oba vybrané subjekty jsou zde popsány a u obou je provedena 

statistika po�t�, u druhého navíc statistika využití, v obou p�ípadech za rok 2010. 

Provedenou analýzou je poukázáno na vysokou úrove� využitelnosti jednotek požární 

ochrany pro pln�ní úkol� nejen v oblasti protipožární ochrany, ale i v oblasti ochrany 

obyvatelstva.  

�ást praktická za�íná popisem návrhu pln�ní výše zmín�ných úkol� a sm��uje 

k zadanému cíli této diplomové práce. Tímto cílem je návrh metodiky pro pln�ní úkol�

ochrany obyvatelstva jednotkami požární ochrany.  

Návrh této metodiky vychází z dvoudenního cvi�ení jednotek sbor� dobrovolných 

hasi�� v oblasti pln�ní úkol� ochrany obyvatelstva, které probíhá ve výcvikovém tábo�e 

Smilov v areálu vojenského prostoru Libavá, a to pod záštitou HZS Olomouckého kraje. 

Metodika se zam��uje na popis stanoviš�, na kterých pozvané jednotky plní vybrané úkoly 

z oblasti ochrany obyvatelstva. Pod odborným dozorem lektor� z �ad HZS a jiných, ve 

svém oboru odborn� zp�sobilých, �lenové jednotek SDH obcí získávají informace jak 

teoretickou výukou, tak praktickými ukázkami. 
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Hlavním p�ínosem této diplomové práce je využití navržené metodiky pro p�ípravu 

a organizaci odborné p�ípravy �len� jednotek sboru dobrovolných hasi�� obcí v oblasti 

ochrany obyvatelstva. Navržený obsah, rozsah a charakter stanoviš�, které jsou uvedeny 

v metodice, mohou organizáto�i t�chto odborných p�íprav p�izp�sobit na jimi vybrané 

úkoly a upravit podle svého technického, personálního a materiálního vybavení. 
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11. Seznam použitých zkratek 

1) ZCO  - Za�ízení civilní ochrany 

2) IZS  - Integrovaný záchranný systém 

3) OOb  - Ochrana obyvatelstva 

4) MU  - Mimo�ádná událost 

5) HZS   - Hasi�ský záchranný sbor  

6) SDH  - Sbor dobrovolných hasi��

7) KS  - Krizová situace 

8) JSVV  - Jednotný systém varování a vyrozum�ní 

9) KPV  - Koncové prvky varování 

10) JSDH  - Jednotka sboru dobrovolných hasi��
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12. Seznam p�íloh 

P�íloha �. 1 Tabulka �inností jednotek sboru dobrovolných hasi�� obcí na území 

�eské republiky za rok 2010 
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P�íloha �. 1 - Tabulka �inností jednotek sboru dobrovolných hasi�� obcí na území �eské 

republiky za rok 2010 

Protipožární ochrana 
Druh �innosti  Po�et 

1. Požární asistence 469 
2. Asistence p�i vyhledávání nebo likvidaci nástražných systém� 11 
3. Pr�zkum 30 079 
4. Použití hasících p�ístroj� 198 
5. Použití jednoduchých hasících prost�edk� 1 030 
6. Voda z proudu D 72 
7. Voda z proudu C 4 636 
8. Voda z proudu B 234 
9. Voda z lafetových proudnic 348 

10. Vysokotlaká voda 1 549 
11. Lehká p�na 1 
12. St�ední p�na 7 
13. T�žká p�na 26 
14. Smá�edlo 124 
15. Prášek z mobilní techniky 5 
16. Inertní plyny z mobilní techniky 1 
17. Zvláštní technické prost�edky a hasiva 51 
18. Odv�trání prostor� nucené 416 
19. Dálková doprava vody hadicemi 247 
20. Dálková doprava vody kyvadlová 994 
21. Dopl�ování vody 2 184 
22. Chlazení 375 
23. Odv�trání prostor� p�irozené 912 

CELKEM 43 969 

Zásah na nebezpe�nou látku a ozna�ování oblastí s jejím výskytem 
Druh �innosti  Po�et 

24. Izolace, separace látek 8 
25. Neutralizace 3 
26. �ed�ní 17 
27. P�e�erpávání látky 31 
28. Ohrani�ení, zahrazení uniklé látky 163 
29. Jímání, sb�r uniklé látky (mimo ropných produkt�) 36 
30. Zjiš�ování druhu uniklé látky 50 
31. Odb�ry vzork� 7 
32. M��ení koncentrace plyn� 11 

CELKEM 326 

Záchranné a likvida�ní práce 
Druh �innosti  Po�et 

33. Zajišt�ní místa nehody 1 946 
34. Odstran�ní následk� dopravní nehody 1 675 
35. �ízení provozu ne komunikaci 1 280  
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36. Odstra�ování p�ekážek z komunikace a jiných prostor 7 210 
37. Odstran�ní únik� ropných látek – provozních náplní vozidel 1 456 
38. Ochrana okolí 1 192 
39. Osv�tlení místa zásahu 896 
40. �erpání a od�erpávání vody 5930 
41. Práce na vod� 346 
42. Práce ve vod� a pod vodou 319 
43. Obsluha nebezpe�ného za�ízení 21 
44. Provizorní oprava 280 
45. Rozebírání konstrukcí 2 308 
46. Uzavírání vody, plynu, elekt�iny apod. 441 
47. Vnikání do uzav�eného prostoru 960 
48. Zásah ve výšce a s lezeckými prost�edky 327 
49. Zásah ve výškách a nad volnou hloubkou 1 684 
50. Vyhledávání osob 466 
51. Vyhledávání, záchrana osob z vody 104 
52. Vyproš�ování osob z hloubek 13 
53. Vyproš�ování osob z výšek 11 
54. Vyproš�ování osob z havarovaných vozidel 191 
55. Vyproš�ování osob z výtahu 42 
56. Vyproš�ování osob ze z�ícených budov 15 
57. Záchrana osob jiná 328 
58. P�edléka�ská pomoc 435 
59. Vyproš�ování p�edm�t� 516 
60. Odchyt zví�at v�etn� vyhledávání 218 
61. Odchyt a likvidace obtížného hmyzu 1 158 

CELKEM 31 768 

Evakuace obyvatelstva 
Druh �innosti  Po�et 

62. Evakuace osob objektová 173 
63. Evakuace osob plošná 38 
64. Evakuace p�edm�t� 500 
65. Evakuace zví�at 161 

CELKEM 872 

Zajišt�ní podmínek nouzového p�ežití 
Druh �innosti  Po�et 

66. Z�ízení a zajišt�ní provozu evakua�ního st�ediska 11 
67. Doprava pitné vody, potravin a p�edm�t� k p�ežití 96 
68. Výdej a rozd�lení pitné vody a potravin 84 
69. Týlové práce 430 

CELKEM 621 

Dekontaminace osob a techniky 
Druh �innosti  Po�et 

70. Ozna�ování nebezpe�ných oblastí 202 
71. Dekontaminace osob v�etn� hasi�� 4 
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72. Dekontaminace techniky a prost�edk� 7 
73. �ekání na speciální služby 245 

CELKEM 458 

Ostatní 
Druh �innosti  Po�et 

74. Záloha na míst� události 3 536 
75. Pohotovost na vlastní stanici 594 
76. Pohotovost na stanici (jiné než vlastní) 869 
77. Jiné 4 611 
78. Bez zásahu po dostavení, odvolání p�i cest� k zásahu 770 

CELKEM 10 380 

CELKEM VŠECH �INNOSTÍ ZA ROK 2010 88 394 


