
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra ochrany obyvatelstva 

Požadavky na zajištění nouzového přežití ve 

stacionárních zařízeních 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Václav Dohnalík 

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. David Řehák, Ph.D. 

Studijní obor: Havarijní plánování a krizové řízení 

Datum zadání bakalářské práce: 15. 6. 2012 

Datum odevzdání bakalářské práce: 19. 4. 2013





 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Touto cestou bych rád poděkoval vedoucímu své bakalářské práce doc. Ing. Davidu Řehákovi, 

Ph.D. za odborné vedení, poskytnutí cenných rad, vyhrazení svého času a za motivaci, kterou mi 

věnoval po dobu vypracování mé práce. Dále bych pak chtěl poděkovat své rodině a přítelkyni za 

podporu během celého studia. 



 

Anotace 
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bezpečnostního inženýrství, 2013. 43 s. 

Práce se zabývá oblastí nouzového přežití ve stacionárních zařízeních. Popisuje současný stav 

nouzového přežití a charakterizuje stacionární zařízení. V daných zařízeních je provedena analýza 

požadavků na místo nouzového ubytování, jakost pitné vody, stravní dávky a psychologickou 

pomoc. Výsledky provedených analýz vedou k opatření, kterými lze předejít nebo zmírnit zjištěné 

nedostatky. Návrhová část práce uvádí seznam opatření, která reagují na analýzami zjištěné 

nedostatky.  
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stravní dávky, psychologická pomoc. 

 

 

 

 

 

Annotation 

DOHNALÍK, Václav. Requirements for ensuring emergency survival in stationary facilities. 
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Thesis deals with emergency survival in stationary facilities section. It describes present state of 

emergency survival and it characterizes stationary facilities. There is implemented analysis of 

requirements of emergency survival place, quality of drinking water, doses of meal and 

psychological care at those facilities. Results of realized analysis lead to steps, which are the way to 

prevent or to reduce founded lacks. Suggestion part of thesis provides list of steps that respond to 

lacks found out with analysis. 
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Úvod 

Ochrana života a zdraví lidí je prioritou a mimořádné události jsou situace, kdy je ohrožováno 

značné množství osob, jejich životů, zdraví a majetku. Za účelem odvrácení škodlivého působení 

mimořádných událostí byla přijata tzv. opatření ochrany obyvatelstva. Mezi tato opatření se mimo 

jiná řadí také nouzové přežití. 

Nouzové přežití ve stacionárních zařízeních je opatření ochrany obyvatelstva, které je aktivováno 

při mimořádných událostech takového rozsahu, že svým působením ohrožují životy a zdraví 

obyvatel. Provádí se v přímé návaznosti na evakuaci obyvatelstva, kterým jsou ohrožené osoby 

přemístěny od svých obydlí a domovů do míst nouzového ubytování. To je zpravidla prováděno 

pomocí smluvně zajištěných budov ve vlastnictví obce, či soukromých osob. Toto místo je 

vybaveno prostředky, které jsou pro uskutečnění nouzového přežití prioritní. Disponují velkou 

kapacitou, mají připojení k rozvodné síti elektřiny, vody a navíc také disponují zařízením pro 

přípravu a výdej pokrmů. V těchto objektech jsou zřízeny místnosti, které slouží pro uskladňování 

potravin, poskytování první pomoci, evidenci a dokumentaci ubytovaných osob. 

Pro realizaci nouzového přežití je smluvně zajištěno množství subjektů, které díky výkonu své 

činnosti dokážou zásobovat místo nouzového ubytování potravinami nebo pitnou vodou. Je obsazen 

personálem, jenž hlídá a provádí kontroly objektu. Tím může být pověřena osoba, která smluvený 

objekt vlastní, nebo v něm pracuje. Další personál je obsazen z řad jednotek integrovaného 

záchranného systému, a to zdravotníky, lékaři, příslušníky Hasičského záchranného sboru ČR 

a Policie ČR. Své místo zde má i oblast humanitární pomoci, která pomáhá při realizaci nouzového 

přežití a ubytování. Je zajištěna psychologická pomoc postiženým osobám i osobám zasahujících 

složek, která je poskytována psychologickou službou i vyškolenými jedinci humanitárních 

organizací. Oblast nouzového přežití je legislativně ošetřena zákony a vyhláškami. Existuje 

množství pokynů vydané Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného 

sboru České republiky, které příslušníky integrovaného záchranného systému školí a umožňuje jim 

tak danou situaci zvládnout. Nicméně i u takto dobře řešeného opatření mohou nastat potíže, které 

situaci ztíží. 

Cílem této práce je nadefinování požadavků na nouzové přežití ve stacionárních zařízeních a jejich 

následná analýza. Zejména pro prostory stacionárních zařízení, v nichž bývá nouzové přežití 

obyvatelstva realizováno, zabezpečení hygienických norem a jakost vody, stravní dávky 

a psychologickou pomoc. Analýza požadavků by měla vést ke zjištění jejich nedostatků, které by 

měly být zmírněny nebo odstraněny navrženými opatřeními.  
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1 Rešerše literatury 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020. Praha: Ministerstvo 

vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, 2008. 52 s. 

ISBN 978-80-86640-91-4. 

Koncepce ochrany obyvatelstva určuje prostory nouzového přežití, doplnění kontejnerových 

souprav pro nouzové přežití. Řeší materiální základny humanitární pomoci, kde se zabývá 

doplňováním jejich materiálem a technikou společně s jejich následnou revizí, údržbou a obměnou 

do provozuschopného stavu. Dále řeší oblast humanitární pomoci a spolupráce s neziskovými 

organizacemi. 

KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše. Ochrana obyvatelstva. 1. vydání. Ostrava: Sdružení požárního 

a bezpečnostního inženýrství, 2005. 140 s. ISBN 80-86634-70-1. 

V této publikaci jsou rozepsány opatření pro zabezpečení nouzového přežití, jejich základní 

zabezpečení a jednotlivá opatření popisuje. Dále jsou zde popsány základní požadavky na pitnou 

vodu a možné způsoby jejího zásobování. Charakterizuje systém nouzového zásobování vodou 

a jeho pracovní skupiny. Popisuje také i humanitární pomoc, její zabezpečení a činnosti 

humanitárních, církevních a charitativních organizací. 

VRBOVÁ, Zuzana, DOHNAL, David. Aktualizace koncepce psychologické služby HZS ČR pro 

roky 2010 – 2015. Praha: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného 

sboru České republiky, 2010. 22 s. 

Tento dokument popisuje současný stav spolu s výhledem na léta 2010 – 2015 v oblasti 

psychologické služby HZS ČR. Zabývá se oblastí činnosti psychologické služby HZS ČR 

a zabezpečení podkladů pro práci i výkon služby. Popisuje jak péči o obyvatelstvo postižené 

mimořádnými událostmi, tak i péči o příslušníky a zaměstnance HZS ČR. V závěru tohoto 

dokumentu je uveden profil psychologa a základní principy etického kodexu psychologa. 

BAŠTECKÁ Bohumila a kol. Terénní krizová práce: psychosociální intervenční týmy. Praha: 

Grada, 2005. 299 s. ISBN 80-247-0708-X.  

Tato kniha popisuje traumatizující události, jejich možné typy a odlišnosti v působení. Zabývá se 

také časovým průběhem události, jak se lidé vyrovnávají s jejím působením a časovým průběhem 

pomáhání obětem. Jsou zde popsány traumatické jevy, poruchy a důsledky neštěstí jak na úrovni 

jedince, tak i ve společenství. Dále jsou popsány základní potřeby a hodnoty osob, které byly 
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postihnuty mimořádnou událostí a potřebují poskytnutí psychologické pomoci, jejich požadavky na 

poskytnutí psychologické pomoci a jednotlivé typy psychologické pomoci. 

SLAVÍČKOVÁ Kateřina, SLAVÍČEK Marek. Úprava pitné vody. Praha: ČVUT, 2006. 193 s. 

ISBN 80-01-03534-4. 

V této knize je popisována jakost povrchových a podzemních vod, jejich zdroje, vlastnosti 

a složení. Jsou zde popsány hlavní rozdíly mezi podzemními a povrchovými vodami a jejich jímání.  

Autoři zde také popisují, jak vybrat správné zdroje pro zásobení obyvatelstva pitnou vodou. Dále 

jsou zde popsány jednotlivé způsoby úpravy vody a navrhuje technické způsoby její úpravy. Jsou 

zde také odkazy na legislativu, která předepisuje jakost pitné vody. 

Sbírka interních aktů generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky. 

Praha: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 

republiky, 2010. 32 s. 

Tato sbírka stanovuje opatření nouzového přežití obyvatelstva v působnosti HZS ČR a jednotlivě je 

popisuje. Zahrnuje požadavky na dávky jídla při nouzovém stravování. Je zde popsán přiměřený 

přísun vitamínů, minerálních látek a základních složek, které by měla podávaná strava obsahovat. 

Jsou zde uvedeny energetické hodnoty stravních dávek a stanoven energetický příjem na osobu na 

den. Dále je zde popsán denní režim nouzově ubytovaných osob a navrhuje také jednoduchý 

týdenní jídelníček.  
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2 Teoretické vymezení řešené problematiky 

V této kapitole je vymezeno teoretické řešení dané problematiky. Je zde uveden právní rámec 

České republiky, který se danou problematikou zabývá. Nadefinování pojmů, které jsou pro 

řešení daného tématu stěžejní. Dále je zde popsán systém evakuace a následného nouzového 

přežití obyvatelstva ve stacionárních zařízeních. 

2.1 Terminologický rámec 

V této kapitole jsou uvedeny vybrané důležité pojmy z odvětví dané problematiky. Mezi tyto 

pojmy patří: 

Ochrana obyvatelstva je v tomto smyslu plnění úkolů civilní ochrany, mezi které patří 

zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další nezbytná opatření, 

která vedou k zabezpečení ochrany jejich života, zdraví a majetku [1]. 

Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů způsobenými přírodními vlivy, vlivy 

způsobenými činností člověka a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek a životní 

prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací [1]. 

Stupeň poplachu předurčuje v závislosti na druhu a rozsahu mimořádné události a také na 

úrovni koordinaci složek při společném zásahu potřebu sil a prostředků potřebných 

k provedení záchranných a likvidačních prací. V rámci integrovaného záchranného systému 

se vyhlašují čtyři stupně poplachu, kdy čtvrtý stupeň je stupněm nejvyšším. Pro jedno místo 

zásahu je potřebný stupeň vyhlašován velitelem zásahu nebo operačním a informačním 

střediskem. Pokud je na určitém území více než jedno místo zásahu, pak je určitý stupeň pro 

dané území vyhlašováno operačním a informačním střediskem [9]. 

Záchranné práce jsou práce vedoucí k odvrácení nebo omezení bezprostřední působení rizik, 

které vznikly v důsledku mimořádné události. Tyto práce jsou ve vztahu zejména k ohrožení 

života, zdraví majetku nebo životního prostředí a vedou k přerušení jejich příčin [1].  

Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho složek při přípravě na 

mimořádné události a provádění záchranných a likvidačních prací. Integrovaný záchranný 

systém má 4 základní složky (hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky požární 
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ochrany zařazené do plošného pokrytí jednotkami požární ochrany, poskytovatele 

zdravotnické záchranné služby a Policii České republiky) a značné množství ostatních složek 

(například: vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, zařízení civilní ochrany, ostatní 

záchranné sbory a jiné) [1]. 

2.2 Právní úprava  

Nouzové přežití a veškeré jeho podkategorie jsou právně ukotveny v zákonech a vyhláškách, 

které konkretizují vybrané odstavce ze zákonů. 

Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky udílí příslušníkům hasičského 

záchranného sboru plnit úkoly nouzového přežití v plném rozsahu stanovené zvláštními 

právními předpisy, které se nouzového přežití dotýkají. Určuje poslání, kterým je chránit 

životy a zdraví obyvatel při mimořádných událostech. Dále příslušníkům udílí povinnost 

provést zákrok i mimo službu a stanovuje pravidla pro zabezpečení dokumentace u daných 

činností. 

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Tento zákon stanovuje orgány kraje a obce v rámci nouzového přežití obyvatel, které nouzové 

přežití zajišťují, koordinují nebo se na něm podílí. Dále určuje pravomoc využití jednotek  

IZS k určeným opatřením. Určuje práva a povinnosti právnických a fyzických osob. Tyto 

osoby mají dle tohoto zákona za povinnost přípravu na mimořádné události a případná pomoc 

při záchranných a likvidačních pracích před a po vyhlášení některého z krizových stavů. 

Charakterizuje základní i ostatní složky integrovaného záchranného systému a ukládá jim 

povinnosti pro plnění úkolů nouzového přežití. 

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

ve znění pozdějších předpisů. 

Tento zákon stanovuje postupy a určuje orgány, které zabezpečují a koordinují nouzové 

přežití obyvatelstva při řešení situací za krizového stavu. Ukládá fyzickým osobám povinnost 
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provádět práce, kterými lze pomoci při řešení krizové situace a to na dobu určenou nebo 

v rámci jednorázové pomoci. Krajům, obcím, orgánům krajů a obcí určuje povinnosti 

zabezpečení nouzového přežití a evidenci o přechodných změnách pobytu osob a předávání 

evidence hasičskému záchrannému sboru České republiky. 

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Tento zákon stanovuje zásoby pro humanitární pomoc a zásady s jejím nakládáním. Stanovuje 

také systém nouzového hospodářství. Dále popisuje zásady poskytnutí humanitární pomoci 

a stanovuje regulační opatření při krizové situaci. Definuje nezbytnou dodávku jako souhrn 

opatření materiálního, organizačního a finančního charakteru, které mají za úkol zabezpečit 

nezbytné dodávky výrobků, prací a služeb, bez kterých by nebylo krizový stav možné 

překonat. Určuje dodavatele nezbytné dodávky.  

Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Tato vyhláška stanovuje poskytování tísňových informací obyvatelstvu a způsob jejich 

poskytnutí. Dále stanovuje požadavky civilní ochrany k územnímu plánu obce 

a k regulačnímu plánu, kde jsou sepsány požadavky na nouzové přežití obyvatelstva. Určuje 

způsoby evakuace společně s přemístěním osob do míst náhradního ubytování. Určuje 

skupiny obyvatelstva, jež nemají být evakuací rozděleny a které se neobejdou bez svého 

doprovodu.  

Vyhláška č. 446/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na 

obohacování potravin potravními doplňky, ve znění pozdějších předpisů. 

Tato vyhláška se zabývá doplňky stravy a stanovuje jejich požadavky pro uvedení do 

provozu. Dále pak stanovuje požadavky na obohacování potravin potravními doplňky. 

Popisuje maximální přípustné množství doplňované látky a povolené druhy potravních 

doplňků. Upravuje podmínky pro užití doplňků stravy, jejich formu, ve které je lze podávat, 

jejich označení a zákaz použití látek pro farmakologické, či terapeutické účely. Dále jsou zde 

uvedeny nejvyšší přípustné množství vitamínů a minerálů a požadavky na jejich čistotu. 
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Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou 

vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. 

Tato vyhláška se věnuje hygienickým limitům pitné vody včetně balené pitné vody, teplé 

vody dodávané vodovodním potrubím. Stanovuje limity mikrobiologických, biologických 

fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů. Určuje minimální rozsah rozboru 

vzorků včetně jejich ukazatelů a tím popisuje krácený rozbor vody za účelem zjištění 

dodržování hygienických limitů pitné vody. 

Vyhláška č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených 

vod a o způsobu jejich úpravy, ve znění pozdějších předpisů. 

Tato vyhláška rozděluje balenou vodu a stanovuje jejich mikrobiologické, chemické 

a fyzikální požadavky. Popisuje způsoby úpravy vod a požadavky na značení balených 

přírodních minerálních a balených pramenitých vod. Určuje kontrolu jakosti a zdravotní 

nezávadnosti a následné hodnocení balených vod. Definuje mezní a doporučené hodnoty 

zdravotní nezávadnosti balených vod. 

Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného 

záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů. 

Tato vyhláška definuje stupně poplachu, které jsou vyhlašovány pro aktivaci nouzového 

přežití obyvatelstva. Definuje také způsoby a zásady zpracování havarijních plánů a obsahy 

plánů nouzového přežití, regulace distribuce a požívání potravin, krmiv a vody. Dále definuje 

způsoby komunikace s veřejností a informovanost skrze sdělovací prostředky. 

Vyhláška č. 225/ 2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a obohacování 

potravin, ve znění pozdějších předpisů. 

Touto vyhláškou se stanovují požadavky na složení doplňků stravy. Poskytuje množství 

a formy minerálních látek a vitamínů, které jsou obsaženy v doplňcích stravy. Stanovuje také 

formu doplňků stravy, ve které jsou poskytovány, jejich označení a způsoby, jakým mohou 

být aplikovány. Jsou zde popsány podmínky pro přidávání dalších doplňků do potravin 

a látky, které nemohou být přidány do potravin. Obsahuje také doporučené denní dávky 

vitamínů a minerálních látek. 
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Nařízení vlády č. 463/2000 o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních operací, 

poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných 

právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Uvedené nařízení vlády se zabývá humanitární pomocí. Popisuje jednotku záchranné 

jednotky, její členy a její vyslání. Dále stanovuje pravidla pro poskytování a přijímání 

humanitární pomoci a její organizování. Stanovuje organizování sbírek pro humanitární 

pomoci na základě požadavku z postižených míst a dále pak místo, způsob doručení a výdej 

humanitární pomoci. Určuje ministerstvo, které zajišťuje finanční a materiální zajištění při 

poskytování humanitární pomoci.  

2.3 Současný stav řešené problematiky 

Podle zákona [1] je zabezpečení nouzového přežití obyvatelstva postiženého mimořádnou 

událostí jedním ze základních úkolů ochrany obyvatelstva. Nouzové přežití je překonání 

časového úseku, potřebného k odstranění následků mimořádné události, v nestandardních 

podmínkách. Toto opatření se provádí v přímé návaznosti na evakuaci obyvatelstva, která je 

prováděna po varování obyvatelstva, jako reakce na vzniklou mimořádnou událost a vyhlášení 

třetího nebo zvláštního stupně poplachu.  

2.3.1 Opatření ochrany obyvatelstva 

Ochrana obyvatelstva se skládá z mnoha opatření. Jsou různé a každé opatření se zabývá 

jiným odvětvím ochrany obyvatelstva. Všechna opatření jsou reakcí na vzniklou mimořádnou 

událost nebo krizovou situaci. Následující tabulka 1 popisuje jednotlivá opatření ochrany 

obyvatelstva. 
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Tabulka 1 Opatření ochrany obyvatelstva 

Opatření OO Popis opatření OO 

Varování obyvatelstva Včasné informování obyvatelstva o možnosti vzniku nebo již 

vzniklé mimořádné události nebo krizového stavu [4]. 

Evakuace Jedná se o přemístění obyvatelstva z míst postiženého mimořádnou 

událostí nebo krizovou situací do míst nouzového přežití [4] 

Ukrytí obyvatelstva Opatření, které zahrnuje ukrytí obyvatelstva do stálých úkrytů 

nebo improvizovaných úkrytů. Využívají se především před 

tepelným, tlakovým a světelným účinkům zbraní, radiací 

a kontaminací radioaktivním prachem v případech válečného stavu 

nebo stavu ohrožení státu [4] [5]. 

Nouzové přežití Součást opatření ochrany obyvatelstva při mimořádné události 

nebo krizové situace v návaznosti na dlouhodobou evakuaci. 

Především je zaměřeno na nouzové ubytování osob, jejich 

zásobování potravinami a vodou, hygienickými potřebami 

a základními nouzovými službami [5] [7]. 

Individuální ochrana Opatření k ochraně jednotlivce před účinky radioaktivních, 

chemických nebo toxických látek. K dosažení požadované ochrany 

před nebezpečnými látkami slouží prostředky individuální ochrany 

[7]. 

Dekontaminace Soubor metod a postupů, kterými se odstraňují kontaminanty 

(škodlivé látky) z povrchu nebo prostředí. Může se jednat také 

pouze o snížení jejich působení na určitou stanovenou bezpečnou 

hodnotu [5]. 

Monitorování Souhrn opatření, které v sobě ukrývá zjištění, předání 

a vyhodnocení údajů o radiační, chemické a biologické na území, 

které bylo postihnuto [5] 
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2.3.2 Nouzové přežití 

Nouzové přežití je součást opatření ochrany obyvatelstva při mimořádné události nebo 

krizové situace. Především je zaměřeno na nouzové ubytování osob, jejich zásobování 

potravinami a vodou, hygienickými potřebami a základními nouzovými službami [5]. 

Organizační a koordinační činnosti v oblasti nouzového přežití zajišťují orgány kraje. Orgány 

obce se na nouzovém přežití obyvatel podílí také. Činnosti obce při nouzovém přežití starosta 

obce v rámci záchranných a likvidačních prací [1]. Nouzovému přežití zpravidla předchází 

dlouhodobá evakuace obyvatelstva z ohrožených prostorů zejména živelními pohromami, 

technologickými haváriemi, bojovou činností, epidemií a jinými. Opatření k poskytnutí 

nouzového přežití obyvatelstva se provádí v městských aglomeracích, různých od domovů 

evakuovaných osob. Využívají se prostory s použitím nouzového ubytování na vyhrazených 

pozemcích nebo ve stanech, mobilních obydlích nebo v přístřešcích. Mezi opatření nouzového 

přežití obyvatelstva patří nouzové ubytování, zásobování potravinami, pitnou vodou, zdroji 

pitné vody, základní služby obyvatelstvu, dodávky energií a organizování humanitární 

pomoci. Opatření k nouzovému přežití obyvatelstva se realizují 1 – 2 dny po vzniku krizové 

situace. Jsou nepřetržitě zabezpečovány po celou dobu trvání situace, která bude vyžadovat 

mimořádná opatření k zabezpečení života, zdraví a základních potřeb obyvatelstva. Do doby 

než se začnou plnit opatření k nouzovému přežití obyvatelstva, tak se na záchraně občanů 

budou podílet obce a občané sami vlastním předzásobením [7]. 

Nouzové ubytování se provádí v předem stanovených a smluvně zajištěných soukromých 

i veřejných objektech. Bývají vytipovány také prozatímní zařízení, přístřešky, úkryty 

a pojízdné zařízení pro umístění osob [10]. 

Veřejné objekty jsou ve vlastnictví měst, obcí a kraje. Ve většině případů jde o školy, 

ubytovny, tělocvičny a podobné. V těchto zařízeních lze upravovat a podávat stravu 

ve stálých jídelnách. Tyto objekty bývají velice často vybaveny potřebnými sociálními 

zařízeními. Jako soukromé objekty, kde je zajišťováno nouzové ubytování obyvatelstva jsou 

považovány hotely, ubytovny, ale také soukromé domy příbuzných, sousedů a jiných 

soukromých osob, které jsou ochotny poskytnout přístřeší. Pokud mají ohrožené osoby 

možnost ubytování ve vlastních rekreačních objektech, tak je jim tato možnost nouzového 

ubytování doporučována. Ve všech možných místech nouzového ubytováni jsou vytipováni 
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pracovníci, kteří budou zajišťovat vytvoření seznamu ubytovaných osob a jejich předání. 

Budou udržovat stanovený režim v místech ubytování a místní pořádek. Budou udržovat 

vzájemnou komunikaci a informovanost jak s krizovým štábem, tak i s evakuovanými 

osobami o aktuální situaci [5]. 

Nouzové zásobování potravinami využívá především hromadných výdejen stravy, jako 

mohou být stálé jídelny veřejných nebo soukromých objektů nouzového ubytování. Využívají 

se také stálé i mobilní stravovací zařízení [13]. K nouzovému zásobování základními 

potravinami lze využít několika možností. Lze využít funkční část distribuční sítě, která se 

potravinovým průmyslem zabývá. Z tohoto samého důvodu lze využít subjekty, pro které je 

zásobování potravinami předmětem jejich podnikání a to pomocí smluvního zajištění. 

V krajních případech lze využít i část humanitárních zásob. Nouzové zásobování počítá s tím, 

že bude snížen přísun jídel a vody pro evakuované obyvatelstvo. Redukován bude také i výběr 

jídel. I přes tuhle redukci potravin a jídel musí být zachována dietní příprava stravy a to tím 

způsobem, že je stanovena optimální a minimální denní dávka kalorií obsažených v jídle. 

Minimální dávka je stanovena na 6276 KJ, což je v energetické hodnotě kalorií rovno 

1500 Kcal. Optimální denní dávka je však stanovena na 9024 KJ, převedeno na kalorickou 

hodnotu 2200 Kcal [7]. V důsledku snížení přísunu potravin musí být také přijaty určité 

regulační opatření. Ty jsou odstupňovány podle situace, která je aktuální v jednotlivých 

druzích zboží. Regulační opatření jsou přijímána za krizových stavů a mají za úkol zmírnit 

dopad krizových stavů na obyvatelstvo a na národní hospodářství v době, kdy je nedostatečné 

zásobování obvyklými potravinami [5]. 

Nouzové zásobování pitnou vodou se provádí v případech mimořádné události nebo krizové 

situace, kdy nelze zajistit pitnou vodu obvyklým způsobem za pomoci vodovodů nebo 

veřejných studen. Zahajuje se do pěti hodin po vyhlášení krizového stavu. Je zajišťováno 

nouzovým zásobováním pitné vody na bázi vodárenských podniků, které jsou zřizovány 

ministerstvem zemědělství. Zásobování vodou pro ohrožené obyvatelstvo provádějí orgány 

krizového řízení až do té doby, dokud nebude obnoveno původní zásobování vodou. Do 

nouzových zásob vody patří také balení pitné vody, které je obsaženo v systému nouzového 

zásobování a humanitární pomoci. Doporučená dávka pro jednu osobu na jeden den v prvních 

dvou dnech krizového stavu 5 litrů. Pro třetí a další den se poskytuje 10-15 litrů vody pro 

jednu osobu na den [7]. Jako nouzové zásoby vody pro obyvatelstvo mohou být využívány 
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nenarušené vodovodní systémy s možností jejich provizorního připojení, dodávky balené 

pitné vody, dovážení pitné vody pomocí cisteren a soupravy na dezinfekci vody. Mohou být 

také přistaven technologické zařízení, které svojí činností upravují vodu do požadovaných 

jakostních norem v případě selhání úpravny vody. Lze využít jednotlivých možností pro 

nouzové zásobování vodou nebo může být použito jejich kombinací. Pro nouzové zásobování 

vodou bývá zřizována služba nouzového zásobování vodou jako ostatní složka IZS, která má 

jako hlavní úkoly zajištění nouzových zásob vody, zabezpečení likvidačních prací na 

vodárenských zdrojích. Jako další činnost je učinění preventivních opatření, aby nebyla 

kontaminována povrchová a podzemní voda a půda nebezpečnou látkou. V případě úniku 

nebezpečných nebo havarijních látek do vod a půdy likvidují následné ohrožení. Vyhledává 

nové zdroje vody a zřizují zařízení k jejich produkci [5]. 

Za nouzové zdroje pitné vody se považují zdroje podzemních zásob vody. Zdroje 

nadzemních zdrojů vody se do seznamu nouzových zdrojů pitné vody zahrnují pouze 

výjimečně, proto se s nimi nepočítá jako s nouzovými zdroji pitné vody. Nouzové zdroje pitné 

vody lze rozdělit do tří skupin. První skupinou jsou zdroje mimořádného významu, jako druhá 

skupina bývají uváděny vybrané zdroje pitné vody a třetí skupinu tvoří všechny ostatní jímací 

zařízení [7]. 

Nouzové základní služby obyvatelstvu jsou služby, které mají za úkol uspokojit potřeby 

denního života postiženého obyvatelstva. Mezi tyto služby patří zejména informovanost 

obyvatelstva, kdy jsou obyvatelstvu předávány informace o situaci, k ní přijatých opatřeních 

a jejich časové a prostorové plnění.  Dále se podávají informace o tom, co mimořádná událost 

nebo krizová situace způsobila, koho tím poškodila a kde jsou rozmístěny osoby 

v evakuovaných prostorách. Informuje se o masovém přerozdělování nouzových věcí, 

o pracovních akcích, které snižují dopady následků a podle potřeby i o dalších možných 

informacích. Informovanost obyvatelstva bývá prováděna pomocí již existujících nebo 

záměrně vytvořených informačních systémů, mezi které patří rádiové a televizní vysílání 

v místním a regionálním okruhu. Může být využita i veřejná rozhlasová a telefonní síť, 

vyhlášky místních obecních úřadů a případně spojovací síť záchranných organizací [5]. 

Spojení na kontaktní osoby sdělovacích prostředků jsou uvedeny v plánu komunikace 

s veřejností a sdělovacími prostředky. Zde jsou také uvedeny frekvence a náhradní frekvence 

rozhlasových stanic, texty nebo nahrávky varovných relací a způsob ověření funkčnosti 
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varovných relací. Při negativním průniku těchto informací jsou v tomto plánu uveřejněny 

další náhradní systémy, které veřejnost informují [9]. 

Další základní nouzové služby obyvatelstvu jsou poskytování nezbytných prostředků denní 

potřeby, zdravotnické, veterinární, pohřební, poštovní, finanční, sociální, dopravní a další 

služby [7]. 

Nouzové dodávky energií jsou dodávky denního života obyvatelstva. Jedná se o dodávky 

elektrické energie, plynu, tepla, pohonných hmot a náhradních zdrojů těchto energií. Dodávky 

těchto energií se řídí regulačními a vypínacími plány jednotlivých odvětví. Při mimořádných 

událostech a krizových situacích se dodávky energií řídí vyhláškami o stavech nouze. O stav 

nouze v energetice se zabývá vyhláška [14], která stanovuje regulační a vypínací plán 

v dodávkách elektrické energie na základě konkrétní situace. Stav nouze v plynárenství 

konkretizuje vyhláška [15], která omezuje vytápění objektů na minimální hodnotu podle 

omezujících otopových křivek. V případě havarijního odběrového stupně se pozastaví odběr 

plynu všem jeho odběratelům. Pro výrobní odběry plynu u velkoodběratelů bude plyn 

odebírán podle příslušných omezujících odběrových stupňů. Dodávky tepla, které se řídí 

vyhláškou o stavu nouze v teplárenství [16] budou prováděna podle odběrových diagramů 

jednotlivých regulačních stupňů podle regulačního plánu. V úvahu se bere také naléhavost 

dodávek tepla podle potřeb ve zdravotnictví, potravinářství, školství a v možných případech 

i jiných [5] 

Organizování humanitární pomoci spočívá v poskytnutí postiženému obyvatelstvu 

mimořádnou událostí určitou pomoc. Jedná se o opatření materiálního i finančního charakteru, 

duchovní a zdravotní péče a oblasti sociální a právní péče. Humanitární pomoc je 

poskytována orgány státní správy a samosprávních územních celků, právnickými osobami, 

podnikajícími fyzickými osobami, nevládními nebo neziskovými organizacemi a sdruženími 

občanů, skupinami osob nebo jednotlivci. Poskytnutí humanitární pomoci může být vyžádáno 

na základě výzvy, ale může být poskytnuta také z vlastní iniciativy jako nabídka humanitární 

pomoci [7].  

Materiální a finanční zajištění bývá využíváno pro zabezpečení základních životních potřeb 

obyvatelstva nebo k jejich zakoupení. Psychologická pomoc bývá poskytována 

psychologickou pomocí HZS ČR ve spolupráci s církví, nevládními organizacemi nebo 
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občanskými sdruženími. Poskytuje se obětem MU a postiženému obyvatelstvu, jejich 

příbuzným a blízkým. Tato pomoc nebývá poskytována pouze obyvatelstvu, ale také 

i záchranářům, kteří v místě zasahují. Duchovní pomoc poskytuje duchovní služby 

a náboženskou posilu člověka postiženého MU, kterou provádí duchovní personál. Jde o další 

službu, která není poskytována pouze postiženému obyvatelstvu, ale také i zasahujícímu 

personálu [5]. 

Pravidla pro realizaci humanitární pomoci jsou sepsány v nařízení vlády [11], kde jsou 

uvedena pravidla pro poskytování a přijímaní humanitární pomoci a její organizování. 

V zákoně [3] jsou řešeny zásoby pro humanitární pomoc, které jsou vytvářeny správou 

státních hmotných rezerv v systému státních hmotných rezerv jako součást nouzového 

hospodářství. Zásoby humanitární pomoci jsou poskytovány na základě požadavku hejtmana 

nebo starosty obce s rozšířenou působností, kteří dále rozhodují o jejich přidělení fyzickým 

osobám postiženým MU. O vydání těchto zásob rozhoduje předseda SSHR. Takto poskytnuté 

zásoby se nevracejí ani neuhrazují. 

2.3.3 Stacionární zařízení pro nouzové přežití 

Stacionární zařízení pro nouzové přežití jsou prostory, které disponují svojí ubytovací 

kapacitou, vhodným umístěním a splněním požadavků na přežití obyvatelstva. Nejčastěji se 

jedná o nemovitosti ve vlastnictví právnických a podnikajících fyzických osob nebo obcí. 

Tyto zařízení bývají vybaveny lůžkovou kapacitou pro evakuované obyvatelstvo 

a hygienickými zařízeními. Také mohou mít svoje vlastní stravovací zařízení.  

Nejvíce využívaná bývají stacionární zařízení s vybavením lůžkových, stravovacích 

a hygienických prostorů. Do těchto zařízení lze zařadit objekty, kterými mohou být hotely, 

ubytovny, školská zařízení nebo zařízení určená pro rekreaci.  

Dalšími objekty, již ne tak prioritně využívanými, bývají místa, kde lze s přehledem zajistit 

místo pro umístění lůžek a kde se v jejich prostorách nacházejí prostory s hygienickým 

vybavením. Mezi takové prostory se řadí školy včetně jejich tělocvičných zařízení, sportovní 

haly nebo kulturní zařízení.  

V poslední řadě lze za stacionární zařízení považovat i mobilní zařízení, kterými mohou být 

stany, maringotky a jiné podobné zařízení. Zde již nelze zajistit tak velkou kapacitu pro 
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evakuované obyvatelstvo, jako u výše uvedených zařízení. Je také zapotřebí improvizovat 

i s prostory pro hygienu a pro stravování [12]. 

Zpravidla se nouzové přežití provádí v základních školách, jelikož jsou ve vlastnictví obce 

a jsou celoročně přístupné. Výhodou je také, že jsou v zimě vytápěny a jsou vybaveny 

sociálním zařízením. Ve velkých školách je často vybudována kuchyně s jídelnou, kde je 

možno připravovat a vydávat teplou stravu a nápoje. Personál těchto zařízení je určen z řad 

pedagogického sboru a obslužného personálu, kterým bývá školník. Všechny tyto objekty 

zařazeny mezi zařízení civilní ochrany mají maximálně dvě podlaží, mají školní jídelnu 

s kuchyní, mají rozsáhlé venkovní areály, školní družinu a některá z nich jsou také vybaveny 

bezbariérovým přístupem. Díky těmto vlastnostem lze umístit všechny kategorie obyvatel. 

Personál jednotlivých zařízení je členěn tak, že ředitel/ka je velitelem zařízení a jsou zařazeni 

i zástupci ředitele školy. Dalšími pracovníky jsou dvě dvojce pracovníků, kteří evidují 

příchody a odchody osob, těmi jsou školník, vedoucí školní jídelny a vedoucí školní družiny.  

Pro každé zařízení jsou k personálu přiřazeni příslušníci městské policie, aby zajistili veřejný 

pořádek a regulaci pohybu osob. Pro první pomoc a psychosociální pomoc nebo pro péči 

o děti a přestárlé osoby je vyčleněna skupina Českého červeného kříže [18]. 

2.4 Dílčí závěr 

Nouzové přežití ve stacionárních zařízeních je opatření ochrany obyvatelstva, které 

zabezpečuje aspekty nouzového přežití. Je zakotveno v zákoně [1] a další zákony [2], [3] 

určují pravomoc jednotlivých orgánů při zabezpečování nouzového přežití. Úkoly nouzového 

přežití a naplnění jejich požadavků jsou zabezpečeny složkami IZS a to jak hlavními složkami 

i složkami ostatními. Stacionárních zařízení pro nouzové přežití je velké množství a lze si 

mezi nimi vybírat. Tyto zařízení jsou buďto ve vlastnictví obce nebo v soukromém vlastnictví 

a jejich nouzové použití se zabezpečuje pomocí uzavřených smluv s jejich poskytovateli. 

Nejčastěji jsou vybírána školská zařízení, jelikož bývají na území téměř každé obce a většina 

z těchto zařízení bývají také ve vlastnictví obce. Navíc disponují velkou kapacitou, pro 

evakuované obyvatelstvo a dokážou pokrýt základní požadavky na nouzové přežití.  
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3 Analýza řešené problematiky 

V této části jsou popsány požadavky na jednotlivé aspekty nouzového přežití ve stacionárních 

zařízeních. Následně jsou zde provedeny analýzy, které analyzují požadavky na nouzové 

přežití a jejich výsledkem je zjištění jejich nedostatků. 

3.1 Analýza požadavků nouzového přežití 

Nouzové přežití ve stacionárních zařízeních zahrnuje jednotlivé požadavky, které představují 

základní potřeby pro lidské přežití v nouzových situacích. Základní požadavky jsou 

zobrazeny skrze obrázek 1, který zobrazuje hierarchii lidských potřeb dle Maslowa. 

 

Obrázek 1 - Hierarchie lidských potřeb dle Maslowa 

Fyziologickými potřebami jsou myšleny potřeby, jako je dýchání, pití, jedení a vyměšování. 

Jako potřeba bezpečí se v zásadě považuje jistota ve své životní situaci (nynější i budoucí) 
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a to v ohledech na rodinu, zdraví, své vlastní tělo a finanční zabezpečení. Dalším patrem 

v Maslowově pyramidě je potřeba náležení a lásky. Tuto potřebu se snaží naplnit osoby něčím 

postihnuté (v případě nouzového přežití jde o MU), které chtějí pociťovat příslušnost 

například k rodině nebo širší komunitě. Potřeba úcty vychází ze dvou zdrojů, kdy prvním je 

sebeúcta a úcta jiných. Prakticky jde o to vynikat jak ve vlastních očích, tak i v očích 

ostatních lidí. Posledním patrem je sebeaktualizace, což je hlavní hybnou silou osobnostního 

rozvoje, tím že je člověk něčím motivován [27].  

V podmínkách nouzového přežití obyvatelstva se záchranáři a pracovníci snaží tyto potřeby 

naplnit. Splněním požadavků na vodu a strávní dávky se plní fyziologické potřeby osob, 

potřeba bezpečí se zabezpečuje v samotných stacionárních zařízeních splněním požadavků na 

jejich provoz. Ostatní požadavky dle Maslowa jsou plněny skrze informovanost 

evakuovaného obyvatelstva a pomocí psychologické pomoci. 

3.1.1 Požadavky na místo nouzového ubytování 

Místo nouzového ubytování má disponovat dostatečnou kapacitou pro ubytování 

evakuovaných osob a poskytnout jim tím ochranu na nezbytně nutnou dobu. Objekt, který je 

vybírán jako místo nouzového přežití by měl splňovat několik předurčených kritérií. Měl by 

být dostupný po silnici a měl by mít dobrou únosnost. Objekt by měl být nejvýše 

dvoupodlažní [18] s připojením na zdroj pitné nebo užitkové vody, kanalizační sítě 

a elektrické energie. Disponovat by měl také dostatečnou kapacitou prostor záchodků a sprch, 

jejichž kapacita by měla odpovídat poměru jedné toalety a sprchy pro 15 – 20 osob, včetně 

vybavení těchto prostor patřičnými hygienickými a toaletními potřebami. Prostory pro 

přípravu stravy by měla být oddělena od prostoru výdeje stravy a oba tyto prostory by měly 

být vybaveny potřebným vybavením (potřeby pro přípravu a konzumaci jídla). Pokud není, 

měl by mí možnost vybavení materiálem pro ubytování, kterými mohou být lůžka (postele), 

stoly, židle a podobné. Podle normy [25] se osazení objektů osobami pohybuje v řádech metrů 

čtverečných na jednu osobu (rozsahem od 0,5 m
2
 do 20 m

2
). Prostor pro osobu je samozřejmě 

závislý na typu užívání daného prostoru. Nejméně prostu vyžadují osoby stojící (například 

v hledištích tělocvičných sálů) a nejvíce prostoru budou mít osoby, které například pracují ve 

skladech [25]. U prostorů nouzového ubytování byla stanovena doporučená plocha 

v závislosti na počtu ubytovaných osob na minimální hodnotu 4 m
2
 na jednu osobu [26].  
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Celý prostor nouzového ubytování by měl být označen nápisem „MÍSTO NOUZOVÉHO 

UBYTOVÁNÍ“. Popřípadě by bylo vhodné směrovkami označit příjezdovou cestu. Označeny 

by měly být také vnitřní prostory objektu, jako například WC, umývárny, jídelna nebo 

prostory k poskytnutí první pomoci, aby evakuované osoby věděli, kde se jednotlivá místa 

nachází. Měly by být zřízena místa pro příjem ubytovaných osob a pro poskytnutí 

zdravotnické pomoci. Pro informovanost ubytovaných o chodu místa nouzového ubytování by 

měla být vytvořena informační tabule. Prostor nouzového ubytování by měl také obsahovat 

telefon a jiné komunikační prostředky, věcmi pro poskytnutí první pomoci, hygienické 

potřeby, přenosnou svítilnu, formuláře pro evidenci ubytovaných osob a zápisník a psací 

potřeby. Personál nouzového ubytování by měl být odlišen pomocí vest, jmenovek, popřípadě 

jinými pomůckami. Pokud je to možné, je doporučováno, aby prostor také disponoval 

výpočetní technikou, megafonem, místem pro uložení cenností a pomůckami, které by 

označily ubytované osoby. Vhodné by také bylo vytvoření prostoru pro domácí zvířata 

evakuovaných osob [26].  

Pro správný chod místa nouzového ubytování musí být vypracován provozní řád. Tento řád 

by měl být také vyvěšen na informační tabuli pro obyvatelstvo. Provozní řád místa nouzového 

ubytování by měl obsahovat adresu, vedoucího a spojení místa nouzového ubytování spolu 

s telefonními čísly, faxem a e-mailem vedoucího. Dále pak by měl obsahovat informace 

o nočním klidu v zařízení, časy výdeje jídel a informaci o pohybu ubytovaných v prostorách 

nouzového ubytování. Zakazuje konzumovat hygienicky neprověřené potraviny a určuje 

práva a povinnosti ubytovaných a určuje jasné body toho, co v místě zakázáno [26]. 

3.1.2 Požadavky na jakost vody 

Voda pro účely nouzového přežití obyvatelstva může být dodávána dvěma různými způsoby. 

Prvním z nich je prostřednictvím rozvodné sítě uvnitř budovy, kde voda vytéká z kohoutků 

určených pro její odběr. Tím druhým způsobem je zásobování vodou skrze smluvně zajištěné 

subjekty, které dodávají balenou vodu stáčenou do lahví nebo kontejnerů určených 

k náhradnímu zásobování v místě stáčení vody. Zásobování obyvatelstva pitnou vodou je 

stanoveno pro první dva dny trvání MU na 5 l na osobu na den. Pro třetí a další dny se tato 

hodnota zvyšuje na 10-15 l na osobu na den [5]. 
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V důsledku dvojího možného zásobování se musí stanovit požadavky na jakost vody pro oba 

dva případy. Pro oba případy však platí názvosloví, kde: 

Mezní hodnota je definována jako hodnota, při jejímž nedodržení voda nemůže dosáhnout 

jakostního ukazatele.  

Nejvyšší mezní hodnota je hodnota zdravotního ukazatele, při jejímž překročení musí být 

takto nevyhovující voda (potravina) vyloučena z oběhu. 

Doporučená hodnota je taková nezávadná hodnota, jejíž výše udává minimální nežádoucí 

koncentraci daná látky nebo její optimální rozmezí [19].  

Požadavky na jakost pitné vody a její hygienické limity dodávané vodovodním potrubím pitné 

vody jsou uvedeny ve vyhlášce [17]. Podle této vyhlášky pitná voda nesmí obsahovat 

mikroorganismy, parazity a jakékoliv látky v takové koncentraci, které by ohrozili veřejné 

zdraví. Požadavky na mikrobiologické, biologické fyzikální a organoleptické ukazatele jsou 

uvedeny v příloze 1 v tabulce 9. Uvedeny jsou zde doporučené hodnoty, mezní hodnoty 

a nejvyšší mezní hodnoty látek, které může voda obsahovat. Dále jsou zde uvedeny jednotky 

jednotlivých ukazatelů a jejich přípustné hygienické limity [17]. Tyto hygienické limity musí 

voda obsahovat z důvodu, že je dále používána k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, péči 

o tělo a čištění předmětů, které přicházejí do styku s člověkem [32]. 

Pro balenou vodu jsou stanoveny také požadavky na její jakost a hygienické limity. Tyto 

hodnoty mikrobiologických, biologických, fyzikálních a dalších ukazatelů se od požadavků 

na pitnou vodu neliší. Liší se však požadavky na jednotlivé druhy balených vod. Jako 

minerální přírodní balená voda může být označena pouze taková voda, která je čerpána 

z podzemního zdroje minerální vody, o kterém je vydáno osvědčení. Osvědčení se vydává na 

základě podání návrhu na vydání osvědčení podle zákona [19]. Balená pramenitá voda je 

definována jako výrobek z kvalitního podzemního zdroje, který může být dále upravován. 

Způsoby úpravy balených vod mohou být odstranění nestabilních látek filtrací nebo dekantací 

s případným předchozím okysličením. Odstranění sloučenin různých chemických látek jako 

arzen, mangan a jiné pomocí ozonem obohaceným vzduchem. Další možností upravování 

balených vod mohou být výhradě fyzikální metody, které odstraňují volný oxid uhličitý. Jako 

poslední je uvedena balená pitná voda, která musí splňovat požadavky podle vyhlášky [17].  
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3.1.3 Požadavky na stravní dávky 

Požadavky na stravní dávky se při nouzovém přežití liší u skupin nouzově ubytovaných osob 

a osob, které nouzové ubytování zabezpečují. Zásadní rozdíl je v tom, že osoby, které 

zabezpečují nouzové ubytování, provádějí v místě nějakou činnost, která v důsledku větší 

energetické spotřeby potřebuje více energie dodávat. U lidské populace je energetický příjem 

pro jedince na den stanoven v minimální míře dodávané energie na 6276 kJ. Naopak 

optimální denní dávka je však stanovena na 9024 kJ [7]. V důsledku vzniklé MU a k ní 

přijímaným regulačním opatřením byl energetický příjem stanoven na 8000 kJ na osobu na 

den. Pro osoby, které provádějí záchranné a likvidační práce (k nim mohou patřit 

i dobrovolníci z řad evakuovaných) je tato hodnota doplňována energetickým doplňkem 

stravy. Jídlo by mělo být podáváno ve třech časových intervalech a to v podobě snídaně, 

oběda a večeře. Všechny tyto chody by dohromady měly splňovat požadavky na energetickou 

hodnotu a obsah složek stravy. Následující tabulka 2 a tabulka 3 znázorňují uspořádání stravy, 

která obsahuje oněch stanovených 8000 kJ. Ta se skládá ze základních složek stravy, kterými 

jsou bílkoviny (z toho živočišné a rostlinné), tuky a sacharidy. Dále pak minerální látky 

a vitamíny [20]. 

Tabulka 2 - Základní složky stravy pro 8000 kJ energie[20] 

 Energetická hodnota Základní složky stravy 

Bílkoviny Tuky Sacharidy 

živočišné rostlinné celkem 

kJ g g g g g 

Stravní dávka 8000 36 32 68 74 299 
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Tabulka 3 - Minerální látky a vitamíny pro 8000 kJ energie[20] 

Minerální látky Vitamíny 

Ca P Fe Vitamin A B1 B2 C 

mg µg mg 

997 1800 20 1100 1,7 1,9 85 

Všechny složky jsou zde uváděny v jednotkách, v kterých bývají v jídle obsahovány 

a pohybují se v řádech od µg až po stovky g. Následující graf 1 popisuje obsažení 

jednotlivých látek v jídle v procentech. Z grafu lze vyčíst, že největší procentuální zastoupení 

ve stravě zabírají sacharidy, další v pořadí jsou tuky a další jsou bílkoviny (se součtem 

procent 15,32 %). Minerální látky a vitamíny obsahují v jídle značně malou část a pohybují se 

v desetinách až tisícinách procent. I přesto jsou nedílnou součástí stravy. 

 

Graf 1 - Procentuální zastoupení výživových látek v energetickém příjmu o 8000 kJ 

Pro pracující bývá energetická hodnota obohacena o 4000 kJ, tudíž na 12000 kJ na osobu na 

den. Tento přírůstek energie se vyrovnává přídavkem k jídlu, aby u pracujících nevznikl 
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energetický dluh, který by se projevil v následujících dnech. Počítá se s doplňkem na snídani 

a k obědu. Každá dávka zhruba o přírůstku energie o 2000 kJ. K večeři se přídavek 

neposkytuje z toho důvodu, že po večeři se potřebuje zbytek dodávané energie. Další 

přírůstek energie je zbytečný [20].  

Dalším požadavkem na strávní dávky je takový, že se k přípravě pokrmů mohou užívat pouze 

takové suroviny a látky, které vyhovují požadavkům na zdravotní nezávadnost. Pokrmy může 

zpracovávat pouze osoba, která má odbornou způsobilost a pouze technologickými 

a pracovními postupy, které zajistí zdravotní nezávadnost připravovaných pokrmů [32]. 

 

3.1.4 Požadavky na psychologickou pomoc 

Prioritní péčí při řešení MU je samozřejmě lékařská péče o postižené osoby. Nicméně, 

psychologická pomoc je také nedílnou součástí pomoci a pozitivně ovlivňuje vypořádání osob 

s tím, co zažily. Psychologická pomoc není určena pouze pro postižené obyvatelstvo, ale také 

i pro zasahující záchranáře. Jejich požadavky z lidského hlediska jsou prakticky stejné, pouze 

s tím rozdílem, že zasahující záchranáři potřebují nežádoucí zážitek překonat v takovém 

rozsahu, aby byli schopni dále poskytovat pomoc [21] [22]. 

Prioritou u psychologické pomoci je obnova relativního bezpečí a základní péče. Jako 

základní péči lze považovat i poskytování jasných informací. Klíčovou hodnotnou informací 

každého postiženého je vědomí toho, zda jsou jeho blízcí v bezpečí a v pořádku.  

Existuje mnoho systémů lidských potřeb, proto je důležité vědět, které jsou pro zasažené 

osoby MU nejdůležitější. Podle třízení lidských potřeb je člověk vnímán jako bio-psychicko-

sociální bytost. Takto vnímaný člověk má potřeby na úrovni těla, jáství, vztahů a duchovního 

přesahu. Jako tělesné potřeby jsou chápány činnosti, kterými jsou jedení jídla a spánek. 

Jástvím jsou myšleny potřeby mít nějaký vliv nebo uplatnění. Jako potřeba vztahů je uváděna 

potřeba k někomu patřit. Mezi duchovní potřeby jsou vlastnosti, které nutí člověka zvídat 

něco tvořit nebo v něco věřit. V případech ohrožení nebo postižení osob katastrofou se za 

výchozí psychologickou potřebu považuje potřeba k někomu přináležet. Vlivem MU jsou 

u osob sníženy nebo narušeny některé základní přesvědčení o sobě a o světě. Člověk 

potřebuje cítit pocit bezpečí, který je zvyšován tím, že daná osoba ví, co se s ní děje a co se 
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s ní bude dít dál. Chce mít pocit důvěry, která se dá podpořit tím, že se zachraňující personál 

(osoba) chová důvěryhodně, jako například dodrží, to co slíbil. Pocit vlivu dané osoby lze 

zvýšit tím, že je uděláno, to co si přeje nebo nepřeje a naopak neuděláno co si přeje nebo 

nepřeje. Pocit sebeúcty postižené osoby lze zvýšit tím, že se k němu bude člověk poskytující 

pomoc chovat uctivě. Pocit intimity lze u člověka zvýšit tím způsobem, že nebude ohrožován 

případnými nechtěnými dotyky a jím podobným [23] [24]. 

Velice důležitá oblast na poli osob postižených neštěstím je komparativní potřeba, což je 

potřeba na základě srovnání. Lidé zasaženi traumatizující událostí většinou psychosociální 

pomoc nepožadují. Velkému množství osob je psychosociální pomoc poskytována na základě 

srovnání tím, že je poskytnuta včasná psychosociální pomoc těm, kteří to potřebují. Tím je 

zabráněno rozvoji posttraumatického stresu mezi ostatní účastníky [24]. 
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3.2 Analýza nouzového přežití ve stacionárních zařízeních 

Analýza nouzového přežití ve stacionárních zařízeních se skládá z dvou metod, které nouzové 

přežití ve stacionárních zařízeních analyzují.  

První metodou, která je zde použita je SWOT analýza. Název této metody vychází 

z anglických slov strenght, weakness, opportunities a treat, což v překladu znamená síla, 

slabost, příležitost, hrozba. Proto je tato metoda založena na vytýčení silných a slabých 

stránkách daného sytému a dále pak na určení jeho možných příležitostí a hrozeb. Po 

nadefinování těchto stránek systému se přechází k rozhodnutí, které stránky jsou buďto 

přínosem a je třeba se jich držet nebo, které jsou přítěží a je nutno je snížit na minimum nebo 

je zcela odstranit. Z tohoto rozhodnutí také plyne výsledek analýzy, který přijímá jednu 

z možných strategií, kterými mohou být posílení silných stránek a příležitostí systému 

(strategie S-O) a naopak snaha redukování slabých stránek a hrozeb systému (strategie W-T). 

Dalšími možnými strategiemi mohou být snížení slabých stránek a posílení příležitostí 

(strategie W-O) nebo zaměřením na silné stránky a redukci hrozeb daného systému 

(strategie S-T) [28]. 

Další použitou analytickou metodou je „What – if“ analýza. Tato metoda definuje otázky na 

situace, které by neměly nastat a odpovídá na ně jednoduchými odpověďmi, co by se stalo. 

Výsledkem této analýzy bývají opatření, kterými by se daným situacím mělo předejít nebo je 

alespoň snížit na únosnou mez [29].  

3.2.1 SWOT analýza 

SWOT analýza se zde zabývá čtyřmi oblastmi a to oblastí budov, kde se nouzové ubytování 

provádí, oblastí jídla, kterým je ubytované obyvatelstvo zásobováno, oblastí vody, které je 

v místě ubytování užíváno a oblastí psychologické pomoci, která je poskytována.  

Analýza budov, ve kterých je nouzové přežití prováděno je založena na charakteristických 

rysech budovy a požadavků, které splňuje pro zařazení do seznamu budov nouzového 

ubytování. Následující tabulka 4 zobrazuje průběh analýzy pro prostory nouzového 

ubytování.  
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Tabulka 4 - SWOT analýza budov nouzového ubytování 

Silné stránky Slabé stránky 

 Zajištění vody z vodovodní přípojky, 

 vysoké množství toalet a sprch, 

 zřízená kanalizace v budově,  

 připojení na elektrickou síť, 

 vnitřní osvětlení budovy,  

 prostory pro přípravu a výdej 

potravin, 

 prostory pro stravování, osobní 

hygienu, spaní, denní využití, 

poskytnutí první pomoci, 

 vybavení jednotlivých prostor, 

 přípojka na pitnou vodu splňuje 

hygienické normy. 

 Závislost na provozu elektřiny – 

absence záložních zdrojů elektřiny,  

 není zajištěno soukromí,  

 ve všech případech není zajištěn 

bezbariérový přístup,  

 neznámé prostředí pro evakuované 

obyvatelstvo,  

 často nekomfortní,  

 nedostatek činností při dlouhodobých 

MU,  

 špatná větratelnost při vedrech 

Příležitosti Hrozby 

 Dobře značené budovy z hlediska 

požární ochrany,  

 možnost využití uskladněného 

materiálu, 

 možnost připojení k elektrické síti,  

 možnost uskladnění věcí 

 Možnost zřízení informační tabule, 

 Možnost informování pomocí 

interimu (rozhlasu) 

 Možnost výtržností, krádeží, 

neukázněnosti v závislosti na velkém 

počtu osob,  

 možnost vniku nemoci, epidemie,  

 možnost vniku hromadné paniky,  

 při ubytování cizinců může vzniknout 

jazyková bariéra 
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Stejně jako u budov zobrazuje tabulka 5 všechny stránky, které se týkají vody, kterou jsou po 

dobu MU zásobeny objekty nouzového přežití. 

Tabulka 5 - SWOT analýza vody 

Silné stránky Slabé stránky 

 Snadno dostupná z vodovodní 

přípojky, 

 snadno uskladnitelná,  

 zdravotně nezávadná,  

 splňuje hygienické normy, 

 využitelná při hašení drobných 

požárů,  

 veškerá voda v zařízeních je pitná. 

 Problémové zajištění teplé vody pro 

všechny osoby,  

 při nízkých teplotách mrzne,  

 okem nerozeznatelná užitková voda 

 užitková voda nesplňuje hygienické 

normy pitné vody. 

 

Příležitosti Hrozby 

 Snadno dopravitelná smluvně 

zajištěnými subjekty,  

 pravidelné kontroly kohoutků 

a baterií, 

 odpadní voda je odváděna pomocí 

kanalizace 

 značení pitné a užitkové vody. 

 Snadná kontaminace,  

 možnost vytopení budovy,  

 možnost přerušení dodávek vody. 

Následující tabulka 6 zobrazuje průběh analýzy aplikované na potraviny, jimiž jsou objekty 

nouzového přežití zásobovány. 
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Tabulka 6 - SWOT analýza potravin 

Silné stránky Slabé stránky 

 Zajištění obživy,  

 nenáročný převoz,  

 velké množství různých potravin,  

 vysoká energetická hodnota,  

 konzervované potraviny mají 

dlouhodobou trvanlivost 

 Vyžadují uskladnění,  

 většina potravin vyžaduje speciální 

podmínky pro uskladňování (teplota, 

vlhkost),  

 krátkodobá trvanlivost,  

 pro práci s potravinami je vyžadován 

zdravotnický průkaz 

 závislost přípravy potravin na 

energiích,  

Příležitosti Hrozby 

 Rozmanitost,  

 možnost výběru různých potravin pro 

každý den,  

 možnost rychlé úpravy,  

 všechny potraviny nepotřebují 

tepelnou úpravu. 

 Možnost kontaminace, nakažení, 

rozmnožení nežádoucích živočichů, 

rostlin a hub,  

 rozšíření nákaz,  

 nezneškodněné zbytky potravin 

mohou nakazit zbylé potraviny 

 zajištění hygieny v uskladňovacích 

prostorách, 

 vysoké množství alergií na potraviny, 

 náročná tvorba jídelníčků s ohledem 

na splnění všech požadavků na 

potraviny (bílkoviny, energetická 

hodnota, sacharidy, tuky, vitamíny, 

minerální látky) 
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Poslední aplikace SWOT analýzy zobrazuje tabulka 7, která analyzuje psychologickou 

pomoc. 

Tabulka 7 - SWOT analýza psychologické pomoci 

Silné stránky Slabé stránky 

 Organizace chodu psychologické 

pomoci,  

 velké množství proškoleného 

personálu,  

 možnost rychlé psychologické 

pomoci 

 Psychologickou pomoc vyžadují 

i osoby z řad záchranářů,  

 obětí vyžadující psychologickou 

pomoc je více než poskytovatelů 

psychologické pomoci,  

Příležitosti Hrozby 

 Možnost využití předchozích 

zkušeností,  

 možnost pomoci skrze vcítění se do 

situace 

 Možnost vzniku hromadné paniky na 

základně komparace,  

 všechny oběti MU nevypadají, že 

potřebují psychologickou pomoc 

 

3.2.2 What – if analýza 

Zde je provedena What – if analýza, která definuje otázky na pravděpodobné situace, které se 

mohou při nouzovém přežití ve stacionárních zařízeních vyskytnout. Na tyto otázky je 

odpovězeno a z dané odpovědi vedou opatření. 

Otázka: Co když v oblasti nouzového přežití (ve velkém rozsahu) vypadne proud? 

Odpověď: Nepoteče voda, nebudou svítit světla a nebude se distribuovat teplo. 

Opatření: Pořídit zásoby balené vody pro obyvatelstvo po předpokládanou dobu výpadku 

proudu. Světlo zajistit například z nouzových zdrojů energie nebo náhradním řešením (svíce, 

lampiony, bateriemi napájený zdroj světla). Zajistit množství přikrývek pro postihnuté 

obyvatelstvo (podle kapacity zařízení). 
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Otázka:Co když nebude včasně poskytnuta psychologická pomoc potřebným jedincům? 

Odpověď: Na základě komparace se bude psychologické postižení šířit a může přerůst 

v masivní psychologický kolaps [24]. 

Opatření: Opatřit místo nouzového přežití množstvím personálu, který zvládne poskytnout 

včasnou psychologickou pomoc. Umět rozeznat, kteří jedinci potřebují pomoc (ne všichni 

totiž jeví známky psychického poškození, především z řad záchranářů – ti mají spíše potřebu 

se více zapojit) [24]. Řídit se doporučenými opatřeními pro poskytování psychologické 

pomoci. 

 

Otázka: Co když nebude zajištěn dostatek potravin pro obyvatelstvo/zasahující složky? 

Odpověď:Nebude zajištěn kvalitní příjem energie v daném rozsahu a lidé potom budou rychle 

vyčerpaní a hladoví. 

Opatření: Z množství stravy v denním jídelníčku lze drobnou část stravy vynechat a poté ji 

doplnit doplňky stravy. Ty se mohou podávat ve formě kapslí či prášku rozpustitelného ve 

vodě (v určitém poměru) a tím doplnit energetické ztráty a ztráty výživových hodnot 

v jednotlivých dávkách jídel a tím ušetřit značné množství potravin [31].Najít další možný 

zdroj dodávání potravin ze seznamu smluvně zajištěných dodavatelů potravin. 

 

Otázka: Co když bude evakuovaných osob více, než je kapacita objektu nouzového 

ubytování? 

Odpověď: Naskytne se množství evakuovaného obyvatelstva bez možnosti nouzového 

ubytování. 

Opatření: Vyhledat v blízkém okolí objekty smluvené pro nouzové ubytování, popřípadě 

přistavit kontejner nouzového přežití, který disponuje kapacitou 25 – 50 osob [30]. Snažit se 

vyhledat skupiny osob, které potřebují doprovod. Mezi tyto skupiny patří osoby umístěné 

v sociálních či zdravotnických střediscích, zdravotně postižené a děti do věku 15 let [4]. 

Nerozdělovat rodiny s dětmi. 
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Otázka: Co když nebude zajištěna dostatečná kapacita vody? 

Odpověď: Jelikož je stanoven limit pro denní užití vody 5 l na osobu na den pro první dva 

dny trvání MU a 10-15 l pro třetí a další dny [5], nebude tento požadavek splněn.  

Opatření: Najít náhradní zdroj pitné vody a podrobit jej hygienickým zkouškám v rozsahu 

kráceného rozboru dle [8] nebo vyhledat smluvně zajištěného dodavatele balené pitné vody. 

 

Otázka: Co když vypukne panika? 

Odpověď: Lidé budou reagovat neadekvátně. 

Opatření: Snažit se s dotyčnými osobami co nejrychleji navázat kontakt, zjistit důvod 

vypuknutí paniky, snažit se zjistit pravdivé informace o situaci a ve vhodné míře o události 

informovat, snažit se vyhovět jejich reálným požadavkům, dávat jim pocit, že je s nimi 

soucítěno a snažit se je co nejdřív uklidnit, popřípadě izolovat od ostatních, aby nevypukla 

hromadná panika [33]. 

 

Otázka: Co když místu nouzového přežití hrozí postihnutí nebo je postižena MU? 

Odpověď: Zařízení poskytující nouzové ubytování evakuovaného obyvatelstva již nebude 

splňovat požadavky na ochranu obyvatel. 

Opatření: Evakuovat znovu postižené obyvatelstvo do nového místa nouzového přežití, 

popřípadě přistavit kontejner nouzového přežití, který disponuje kapacitou 25 – 50 osob [30]. 

Snažit se slučovat a dále nerozdělovat rodiny a osoby nesoběstačné.  

 

Otázka: Co když se kontaminuje voda? 

Odpověď: Nebude splněn hygienický limit na vodu, tím pádem nebude voda již použitelná 

k účelům pitné vody a nebude tím pádem splněn požadavek na zásobování obyvatelstva 

pitnou vodou, což je 5 l na osobu na den pro první dva dny trvání MU a 10-15 l vody na 

osobu na každý další den [5]. 
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Opatření: Odstavit zdroj kontaminované vody, aby z něj již nikdo nemohl čerpat. Vyhledat 

náhradní zdroj pitné vody a podrobit jej hygienickým zkouškám v rozsahu kráceného rozboru 

dle [8] nebo zajistit jiné zásobování pitnou vodou, například pomocí smluvených subjektů. 

 

Otázka: Co když uskladněné potraviny budou znehodnoceny tak, že jejich kvalita bude zdraví 

ohrožující? 

Odpověď: Potraviny již nebudou splňovat hygienické normy a nebude možná jejich 

konzumace. 

Opatření: Zamezit styku s potravinami, které doposud nebyly zasaženy a zlikvidovat 

znehodnocené potraviny. Provést kontrolu všech potravin. Zkonzumovat potraviny 

náchylnější ke zkáze a zajistit přísun ztracených potravin. 

 

3.3 Dílčí závěr 

Provedením analýz oblasti nouzového přežití ve stacionárních zařízeních byly na základě 

zjištěných požadavků odhaleny silné a slabé stránky prostorů nouzového ubytování, vody 

a potravin, kterými jsou zásobeny a poskytované psychologické pomoci. Také byly nalezeny 

možné hrozby jednotlivých oblastí a jejich příležitosti. Dále byly zodpovězeny otázky 

možných situací, jež mohou při zabezpečování nouzového přežití nastat. Nedostatky vedoucí 

z výsledků provedených analýz jsou zjištěné slabé stránky a hrozby opatření zajišťujících 

nouzové přežití a možné nežádoucí situace, které svým působením mohou uškodit. 
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4 Návrhová část 

V této části jsou vypsána opatření, která reagují na provedené analýzy. Přijatou strategií pro 

navržení opatření, zabezpečujících nouzové přežití obyvatelstva ve stacionárních zařízeních, 

je snaha eliminovat slabé stránky a snižování možných hrozeb jednotlivých prvků. Tyto 

opatření se dělí na opatření technického a organizačního charakteru. V případě technických 

opatření se jedná o možné prostředky, kterými by se uvedené nežádoucí situace mohly zmírnit 

v ideálním případě zcela odstranit. Organizační opatření zajišťují organizaci činností, které 

vedou k eliminaci nežádoucích situací.  

4.1 Opatření technického charakteru 

Opatřit budovu zdroji záložní elektrické energie, tak aby byly schopny fungovat přístroje, 

které jsou napájeny elektrickým proudem. V případě výpadku elektrického proudu zajistit 

světlo například z nouzových zdrojů energie nebo náhradním řešením (svíce, lampiony, 

bateriemi napájený zdroj světla). Zajistit množství přikrývek pro postihnuté obyvatelstvo 

(podle kapacity zařízení). Pokud by nastala situace, že dané zařízení nedisponuje kapacitou, 

která by pokryla všechny evakuované obyvatele, měly by být vyhledány smluvené objekty 

pro nouzové ubytování obyvatelstva, popřípadě přistavit kontejner nouzového přežití, který 

disponuje kapacitou 25 – 50 osob [30]. Zřídit místnost pro zdravotní prohlídky a pro případ 

onemocnění, které by bylo infekční nebo by vedlo k epidemii ubytovaného obyvatelstva, 

vytvořit prostor pro karanténu. Lékařské místnosti vybavit potřebným lékařským materiálem 

pro vyšetření a lékařskou pomoc. Zřídit informační tabuli, tak aby byla viditelná a dostupná. 

Vyvěsit denní program, časy výdeje místa a průběžně přidávat zjištěné informace o situaci. 

Oddělit užitkovou vodu od vody pitné, opatřit zdroje užitkové vody nápisem „Užitková voda 

– nepít“. Pro případ přerušení dodávek vody vytvořit zásoby pitné vody jak pro obyvatelstvo, 

tak i pro zasahující složky a pro přípravu pokrmů. Zásoby vody mohou být skladovány 

v prázdných láhvích, velkoobjemových hrncích nebo v jiných použitelných nádobách. 

Připravit se pro tento případ nashromážděním prázdných nádob. Zásoby by měly být schopny 

zásobovat místo nouzového ubytování, po dobu než budou dopraveny jiné náhradní zásoby 

pitné vody. Nebo najít náhradní zdroj pitné vody a podrobit jej hygienickým zkouškám 
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v rozsahu kráceného rozboru dle [8] nebo vyhledat smluvně zajištěného dodavatele balené 

pitné vody.  

Vyhledat prostory pro uskladnění potravin, popřípadě tyto prostory vyhradit. Rozdělit tyto 

prostory podle vlastností uskladňovaných potravin. Rozdělit potraviny na potraviny 

skladovatelné v suchém, chladném, mrazeném a mrazícím prostředí. Suché prostředí 

disponuje teplotou v rozmezí 18 – 24 °C a lze zde uskladnit potraviny jako je pečivo, cukr, 

olej, luštěniny a pochutiny. Chladné sklady musí být dokonale větrány a musí zde převládat 

vysoká vlhkost. Obvykle se používají sklepní prostory, jelikož disponují přirozenou nižší 

teplotou a lze zde uskladnit potraviny, jako jsou brambory, ovoce a zelenina. V chlazených 

skladech se teplota pohybuje v rozmezí 0 – 10 °C, která se snadno udržuje v lednicích 

nebo chladicích boxech. Zde by bylo vhodné uskladnit maso, drůbež, mléčné a mastné 

výrobky. Mrazící prostředí je udržováno pomocí mrazniček a mrazících boxů, kde se teplota 

pohybuje až do -24 °C. Vhodně by zde byly uskladněny mražené výrobky, jako je maso, ryby 

a mražená zelenina. V těchto skladech lze skladovat potraviny dlouhodobě [34]. 

Opatřit zařízení lednicí nebo chladicím boxem a mrazicím boxem, pro možnost uskladnění 

potravin. Pokud by nastala situace, kdy by nebyl zajištěn dostatek potravin lze z množství 

stravy v denním jídelníčku lze drobnou část stravy vynechat a poté ji doplnit doplňky stravy. 

Ty se mohou podávat ve formě kapslí či prášku rozpustitelného ve vodě (v určitém poměru) 

a tím doplnit energetické ztráty a ztráty výživových hodnot v jednotlivých dávkách jídel a tím 

ušetřit značné množství potravin [31]. Najít další možný zdroj dodávání potravin ze seznamu 

smluvně zajištěných dodavatelů potravin.  

4.2 Opatření organizačního charakteru 

Ubytované osoby seznámit s novým prostředím a do jisté míry se snažit zajistit soukromí 

a ochranu jejich intimity. Provést zdravotní prohlídky osob, poskytnout neodkladnou 

zdravotnickou pomoc a zjišťovat alergie na léky a především na potraviny. Pokud by se 

vyskytla možnost vzniku jazykové bariéry při ubytování cizinců, zajistit tlumočníka, 

popřípadě využít jazykových schopností jednotlivců u ubytovaných osob. Zajistit chod 

denního režimu, sestavení denního programu včetně časů výdeje jídel. Zajistit možnost 

činností pro krácení času v místě nouzového ubytování, popřípadě nabídnout možnost pomoci 
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zasahujícím složkám. Zajistit ostrahu, aby nedocházelo k výtržnostem a krádežím. V případě 

hrozby nebo postihnutí objektu MU znovu evakuovat postižené obyvatelstvo do nového místa 

nouzového přežití, popřípadě přistavit kontejner nouzového přežití, který disponuje kapacitou 

25 – 50 osob [30]. Snažit se slučovat a dále nerozdělovat rodiny a osoby nesoběstačné. 

Vyhledat skupiny osob, které potřebují doprovod. Mezi tyto skupiny patří osoby umístěné 

v sociálních či zdravotnických střediscích, zdravotně postižené a děti do věku 15 let [4]. 

Obeznámit ubytované obyvatelstvo o existenci užitkové vody v objektu, jejím značení 

a možnostech použití. Poukázat na kontrolu správného uzavření kohoutků, místy 

zkontrolovat, zda nejsou ucpaná umyvadla, toalety a odpadní koryta sprch. Zabránit 

kontaminace zdrojů vody. Odpady, především lékařské materiály odhazovat do předem 

určených odpadních míst. Snažit se omezit využívání teplé vody pouze na potřebnou mez, 

popřípadě udat časový interval využívání teplé vody při sprchování, zavést pravidla omývání 

pouze studenou vodou v případě oplachování obličeje, mytí rukou a podobných. V případě 

mrazů zamezit styku vody s prostředím, ve kterém by mohla zamrznout. 

Provádět kontrolu uskladněných potravin. V případě zdraví ohrožujícím znehodnocení 

potravin zamezit styku s potravinami, které doposud nebyly zasaženy a zlikvidovat 

znehodnocené potraviny. Provést kontrolu všech potravin. Zkonzumovat potraviny 

náchylnější ke zkáze a zajistit přísun ztracených potravin.  

Vyhledávat a snažit se identifikovat osoby, které potřebují poskytnutí psychologické pomoci. 

Nevyhledávat osoby pouze mezi ubytovaným obyvatelstvem, protože psychologickou pomoc 

vyžadují i členové z řad zasahujících složek. Zajistit tým poskytující psychologickou pomoc, 

který dokáže pokrýt všechny osoby potřebující pomoc. Umět rozeznat, kteří jedinci potřebují 

pomoc (ne všichni totiž jeví známky psychického poškození, především z řad záchranářů – ti 

mají spíše potřebu se více zapojit) [24]. Řídit se doporučenými opatřeními pro poskytování 

psychologické pomoci. Zabránit možnosti vzniku hromadné paniky. V případě paniky se 

snažit s dotyčnými osobami co nejrychleji navázat kontakt, zjistit důvod vypuknutí paniky, 

snažit se zjistit pravdivé informace o situaci a ve vhodné míře o události informovat, snažit se 

vyhovět jejich reálným požadavkům, dávat jim pocit, že je s nimi soucítěno a snažit se je co 

nejdřív uklidnit, popřípadě izolovat od ostatních, aby nevypukla hromadná panika [33]. 
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5 Závěr 

Zkoumáním nouzového přežití ve stacionárních zařízeních byly zjištěny jednotlivé požadavky 

na jeho uskutečnění. Tyto požadavky byly dále definovány pro jednotlivé oblasti 

zabezpečování nouzového přežití a to pro místo nouzového ubytování, jakost vody, stravních 

dávek a oblast psychologické pomoci. V případě místa nouzového ubytování se jedná 

především o kapacitu místa s určením minimální hodnoty prostoru pro jednu osobu, splněním 

požadavků na výšku a snadný přístup k objektu, jeho připojení ke zdrojům vody, elektrické 

energie a kanalizaci. Dále pak existence prostorů pro přípravu a výdej jídla, toalet a sprch, 

společně s vybavením těchto prostor. U vody jde především o zajištění hygienických norem 

a poskytnutí daného množství pro osobu na den. Stravní dávky mají požadavky na 

energetickou hodnotu, která má být jídlem dodána, na jeho složení a zdravotní nezávadnost. 

Požadavky na psychologickou pomoc vyplývají z potřeb na úrovni těla, jáství, vztahů 

a duchovního přesahu, což lze chápat jako zajištění pocitu bezpečí, důvěry, vlivu 

a zvyšováním sebeúcty postižené osoby. 

Tyto požadavky byly analyzovány, k odhalení jejich možných nedostatků. Výsledkem analýz 

je souhrn zjištěných slabých stránek a hrozeb jednotlivých opatření a soubor odpovědí na 

otázky možných nežádoucích situací. Zjištěnými problémy mohou být výpadky elektrického 

proudu, strach obyvatel z neznámého prostředí, zajištění soukromí, absence bezbariérového 

přístupu, nedostatek činností pro obyvatelstvo a možnosti krádeží, vzniku nemocí, epidemií, 

paniky a jazykové bariéry. Dalším problémem může být nedostatečná kapacita objektu. 

V případě vody byly nalezeny problémy v možnosti její snadné kontaminace, vytopení 

budovy, zajištění teplé vody pro osobní hygienu nebo přerušení dodávek. Dalším zjištěným 

problémem je užitková voda, která není okem rozeznatelná od pitné vody a nesplňuje 

hygienické normy. Problémy u stravních dávek jsou samostatné potraviny, které potřebují 

určité uskladnění, podle druhu potraviny, při jejímž nedodržení dojde k jejich poškození. 

Většina potravin má krátkou trvanlivost a často podléhají zkáze. Jejich příprava je závislá na 

zdrojích energií, navíc existuje řada alergií na různé druhy potravin, což ztěžuje sestavení 

jídelníčku s ohledem na výživové hodnoty. Psychologická pomoc má nedostatky v množství 

osob, které vyžadují její poskytnutí a že do tohoto množství spadají i osoby z řad záchranářů. 
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Dalším problémem může být vznik hromadné paniky na základě toho, že všechny osoby 

nevykazují známky potřeby psychologické pomoci.  

Reakcí na analýzami zjištěné nedostatky jsou v této práci navržena opatření, která se dále 

člení na opatření technického a organizačního charakteru. Do opatření technického charakteru 

spadají následující: Opatřit objekt zdrojem náhradního elektrického zdroje, přenosnými 

svítilnami a množstvím přikrývek. Zřídit místnost pro lékařské ošetření, karantény 

a uskladnění potravin a tyto prostory patřičně vybavit. Vyvěsit informační tabuli na 

viditelném místě a opatřit ji potřebnými informacemi. V situaci nedostatečné kapacity objektu 

mít v záloze smluvené další možné objekty nouzového ubytování, popřípadě kontejner 

nouzového přežití. Oddělit pitnou vodu od užitkové a patřičně užitkovou vodu označit. 

Vytvořit zásobu vody a připravit se pro tento případ prázdnými nádobami. Zajistit náhradní 

zdroje pitné vody a podrobit je krácenému rozboru nebo vyhledat smluvně zajištěný subjekt. 

Potraviny rozdělit podle způsobu jejich uchovávání, skladovat je podle daného rozdělení 

a opatřit objekt zařízeními pro jejich skladování. Zajistit zásobu doplňků stravy a mít pokryté 

zásobování potravinami pomocí smluvně zajištěných subjektů. Mezi opatření organizačního 

charakteru se řadí obeznámení obyvatel s novým prostředím, povinnostmi a pravidly. Zajistit 

jejich soukromí a intimitu, v případě jazykové bariéry mít v záloze tlumočníka. Provádět 

zdravotní prohlídky osob a zjišťovat možné alergie, především na potraviny. Snažit se 

slučovat a dále nerozdělovat rodiny a osoby nesoběstačné. Vyhledat skupiny osob, které 

potřebují doprovod. Zajistit ostrahu, chod denního režimu a činnosti pro krácení času. 

Obeznámit obyvatelstvo o existenci užitkové vody, její značení a způsob používání. Zavést 

pravidla pro využívání jak teplé, tak i studené vody. Provádět kontroly odtoků vod, aby 

nebyly ucpány a zabránit kontaminaci vody. Potraviny pravidelně kontrovat, při jejich 

znehodnocení je likvidovat a potraviny opět zkontrolovat. Snažit se konzumovat potraviny 

rychleji podléhajícím zkáze. Zajistit tým psychologické pomoci, vyhledávat a identifikovat 

osoby pro poskytnutí psychologické pomoci a umět rozeznat potřebu její pomoci. Snažit se 

zabránit vzniku paniky. S dotyčnými osobami co nejrychleji navázat kontakt, zjistit důvod 

vypuknutí paniky, snažit se zjistit pravdivé informace o situaci a ve vhodné míře o události 

informovat, snažit se vyhovět jejich reálným požadavkům, dávat jim pocit, že je s nimi 

soucítěno a snažit se je co nejdřív uklidnit.  
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Realizace těchto opatření by v praxi vedla na zvýšení počtu členů integrovaného záchranného 

systému, kteří zabezpečují opatření nouzového přežití obyvatelstva. Jednalo by se o posílení 

jednotlivci v rámci ostrahy, zdravotnické péče a psychologické pomoci. Dále pak na 

vyčlenění jednotlivých místností pro účelné využití a jejich vybavení, množství jednotlivých 

označení a pořízení zařízení, které řadu věcí usnadní, či zajistí. Pro realizaci těchto opatření je 

však potřeba vyšších finančních prostředků. 
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8 Seznam použitých zkratek 

MV – ministerstvo vnitra 

MZ – ministerstvo zdravotnictví 

JSVV – jednotný systém varování a vyrozumění 

HZS – hasičský záchranný sbor 

SSHR – správa státních hmotných rezerv 

MU – mimořádná událost 

KS – krizová situace 

MH – mezní hodnota 

NMH – nejvyšší mezní hodnota 

DH – doporučená hodnota 



 

 
 

Příloha 1 

Tabulka 8 - Mikrobiologické a biologické ukazatele [17] 

Ukazatel Jednotka Limit Typ limitu 

Crostridium perfringens KTJ/100 ml 0 MH 

Enterokoky KTJ/100 ml 0 NMH 

KTJ/250 ml 

Escherichia coli KTJ/100 ml 0 NMH 

KTJ/250 ml 

Koliformní bakterie KTJ/100 ml 0 MH 

Mikroskopický obraz  

Abiosestrol 

% 10 MH 

Mikroskopický obraz  

Počet organismů 

Jedinci/ml 50 MH 

Mikroskopický obraz  

Živé organismy 

Jedinci/ml 0 MH 

Počty kolonií při 22° C KTJ/ml 200 MH 

KTJ/ml 500 NMH 

Počty kolonií při 36° C KTJ/ml 100 MH 

KTJ/ml 20 NMH 

Pseudomonas aeruginosa KTJ/250 ml 0 NMH 

 



 

 
 

 

Tabulka 9 - Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele[17] 

ukazatel jednotka limit Typ 

limitu 

ukazatel jednotka limit Typ 

limitu 

1,2-

dichloretan 

µg/l 3 NMH Konduktivita mS/m 125 MH 

Akrylamid µg/l 0,1 NMH Kyanidy 

celkové 

mg/l 0,05 NMH 

Amonné ionty mg/l 0,5 MH Mangan mg/l 0,05 MH 

Antimon µg/l 5 NMH Měď µg/l 1000 NMH 

Arsen µg/l 10 NMH Microcystin µg/l 1 NMH 

Barva mg/l 20 MH Nikl µg/l 20 NMH 

Benzen µg/l 1 NMH Olovo µg/l 10 NMH 

Benzo a pyren µg/l 0,01 NMH Ozon µg/l 50 MH 

Beryllium µg/l 2 NMH Pach  PPO MH 

Bor mg/l 1 NMH Pesticidní látky µg/l 0,1 NMH 

Bromičnany µg/l 10 NMH Pesticidní látky 

celkem 

µg/l 0,5 NMH 

Celkový 

organický 

uhlík 

mg/l 5 MH pH  9,5 MH 

Dusičnany mg/l 50 NMH Polycyklické 

aromatické 

uhlovodíky 

µg/l 0,1 NMH 

Dusitany mg/l 0,5 NMH Rtuť µg/l 1 MH 



 

 
 

Epichlorhydrin µg/l 0,1 NMH Selen µg/l 10 NMH 

Fluoridy mg/l 1,5 NMH Sírany mg/l 250 MH 

Hliník mg/l 0,2 MH Sodík mg/l 200 MH 

Hořčík mg/l 10-

30 

MH Stříbro µg/l 50 NMH 

Chemická 

spotřeba 

kyslíku 

mg/l 3 MH Tetrachlorethen µg/l 10 NMH 

Chlor volný  0,3 MH Trihalomethany µg/l 100 NMH 

Chlorethen µg/l 0,5 NMH Trichlorethen µg/l 10 NMH 

Chloridy mg/l 100 MH Trichlormethan µg/l 30 MH 

Chloritany µg/l 200 MH Vápník mg/l 60 DH 

Chrom µg/l 50 NMH Vápník 

a hořčík 

mmol/l 3,5 DH 

Chuť mg/l PPO MH Zákal ZF 5 MH 

Kadmium µg/l 5 NMH Železo mg/l 0,2 MH 

 

 


