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„Slabikář“ ochrany obyvatelstva 
 
Anotace 
 
Příspěvek je věnován informacím o systému ochrany obyvatelstva v České republice, 
s důrazem na interaktivitu informací a možnost navigování čtenáře na plná znění celé řady 
dalších dokumentů, včetně právních předpisů. 
 
Klíčová slova 
 
Ochrana obyvatelstva (civilní ochrana), komunikace s veřejností, evakuace, nouzové přežití. 
 
Summary 
 
The paper concentrates on the information about the population protection in the Czech 
Republic, with an emphasis on interactivity of information and the ability to navigate the 
reader to the full text of a numerous other documents, including legislative acts. 
 
Keywords 
 
Civil protection, communication with public, evacuation, emergency survival. 
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„Slabikář“ ochrany obyvatelstva 
 

 
 Úvod ke studiu. Shrnutí probíraného tématu. 
 
Pojmem ochrana obyvatelstva se rozumí ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot. 
Jedná se o soubor činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších zainteresovaných 
orgánů, organizací, složek a obyvatelstva, prováděných s cílem minimalizace negativních 
dopadů možných mimořádných událostí a krizových situací na zdraví a životy lidí a jejich 
životní podmínky. Text popisuje související právní úpravu a praktické ukázky toho, kdo za 
ochranu obyvatelstva odpovídá a jakými nástroji se provádí. 
 
 

 

     
 
Ilustrace: Mezinárodním rozeznávacím znakem civilní obrany je modrý rovnostranný 
trojúhelník na oranžovém pozadí. Pokud je modrý trojúhelník na vlajce, pásce nebo oděvu, 
pozadí trojúhelníku tvoří oranžová vlajka, páska nebo oděv. Jeden z úhlů trojúhelníků 
směřuje vzhůru a žádný z vrcholů trojúhelníků se nesmí dotýkat kraje oranžového pole. 
Identifikací personálu civilní obrany, zdravotnických jednotek a zdravotnických přepravních 
prostředků je (nejčastěji) červený kříž nebo červený půlměsíc v bílém poli. 
 

 
Právní vymezení problematiky ochrany obyvatelstva 
 

 
  Pojem k zapamatování 
 
Ochrana obyvatelstva znamená plnění úkolů v oblasti civilní ochrany (článek 61 
Dodatkového protokolu I k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí 
mezinárodních ozbrojených konfliktů), zejména s ohledem na aspekty varování, evakuace, 
ukrytí a nouzového přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, 
zdraví a majetku. Jedná se o soubor činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších 
zainteresovaných orgánů, organizací, složek a obyvatelstva, prováděných s cílem 
minimalizace negativních dopadů možných mimořádných událostí a krizových situací na 
zdraví a životy lidí a jejich životní podmínky.  
 

http://www.hzscr.cz/ochrana-obyvatelstva.aspx
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Základním právním dokumentem pro oblast ochrany obyvatelstva je zákon č. 239/2000 Sb., 
o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Z hlediska ochrany obyvatelstva tento zákon objasňuje dva pojmy: 
 

 Ochrana obyvatelstva je plnění úkolů civilní ochrany (viz článek 61 Dodatkového 
protokolu I k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních 
ozbrojených konfliktů), zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití 
obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku. 

 Zařízení civilní ochrany bez právní subjektivity (Zařízení civilní ochrany) je součástí 
právnické osoby nebo obce určené k ochraně obyvatelstva. Tvoří je zaměstnanci 
nebo jiné osoby na základě dohody a věcné prostředky. Patří mezi ostatní složky 
integrovaného záchranného systému. 

 
Základním prováděcím předpisem výše uvedeného stěžejního zákona je vyhláška 
Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.1 
Tématu se týká i Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení 
integrovaného záchranného systému, její příloha č. 2 ukládá zpracovat Plán dekontaminace 
jako součást vnějšího havarijního plánu, který obsahuje způsoby předávání zpráv  
o výsledcích monitorování z radiační a monitorovací sitě České republiky a od držitele 
povolení.  
 

 
  Pojem k zapamatování 
 
Zařízení civilní ochrany bez právní subjektivity (Zařízení civilní ochrany) je součástí 
právnické osoby nebo obce určené k ochraně obyvatelstva. Tvoří je zaměstnanci nebo jiné 
osoby na základě dohody a věcné prostředky. Patří mezi ostatní složky integrovaného 
záchranného systému. 
 

 

                                                           
1
 Vyhláška obsahuje: 

 

 Postup při zřizování zařízení civilní ochrany a při odborné přípravě jejich personálu. 

 Způsob informování právnických a fyzických osob o charakteru možného ohrožení, připravovaných opatřeních  
a způsobu jejich provedení. 

 Technické, provozní a organizační zabezpečení jednotného systému varování a vyrozumění a způsob poskytování 
tísňových informací. 

 Způsob provádění evakuace a jejího všestranného zabezpečení. 

 Zásady postupu při poskytování úkrytů a způsob a rozsah kolektivní a individuální ochrany obyvatelstva. 

 Požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování a stavebně technické požadavky na stavby civilní ochrany 
nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany. 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49556&nr=239~2F2000~20Sb.&rpp=15
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49556&nr=239~2F2000~20Sb.&rpp=15
http://www.hzscr.cz/soubor/vy-380-2002-pdf.aspx
http://www.hzscr.cz/soubor/vy-380-2002-pdf.aspx
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=51671&recShow=33&nr=328~2F2001&rpp=100
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=51671&recShow=33&nr=328~2F2001&rpp=100
http://www.hzscr.cz/integrovany-zachranny-system.aspx
http://www.hzscr.cz/integrovany-zachranny-system.aspx
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Zařízení civilní ochrany bez právní subjektivity je tvořeno personálem (§2 vyhlášky 
Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva)  
a věcnými prostředky (Příloha č. 1 k vyhlášce Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě 
a provádění úkolů ochrany obyvatelstva) a dělí se na zařízení civilní ochrany pro: 
 

 Zajištění evakuace. 

 Zajištění nouzového přežití a organizované humanitární pomoci. 

 Nouzové zásobování vodou. 

 Poskytování první pomoci. 

 Provádění prací spojených s vyprošťováním osob a k odstraňování následků 
mimořádných událostí. 

 Zjišťování a označování nebezpečných oblastí. 

 Zabezpečení dekontaminace terénu. 

 Zabezpečení dekontaminace osob a oděvů. 

 Zabezpečení věcných prostředků. 

 Zabezpečení ukrytí osob ve stálých úkrytech. 

 Zabezpečení výdeje prostředků individuální ochrany. 
 
Obec, jiná právnická nebo podnikající fyzická osoba může být, po kladném stanovisku 
hasičského záchranného sboru kraje, zřizovatelem zařízení civilní ochrany. 
 
Druhy zařízení civilní ochrany a jejich úloha 
 
Zařízení civilní ochrany lze strukturovat do devíti skupin: 
 

1) Zařízení pro zajištění evakuace, které tvoří: 
 

a. Obsluha evakuačního střediska. 
b. Obsluha přijímacího střediska. 

 
2) Zařízení pro zajištění nouzového přežití a organizované humanitární pomoci, jež tvoří: 

 
a. Obsluha zařízení pro nouzové ubytování a stravování složená podle charakteru 

a velikosti zařízení. 
b. Skupina humanitární pomoci. 
c. Zařízení pro nouzové zásobování vodou. 
d. Zařízení pro poskytování první pomoci. 

 
3) Zařízení pro provádění prací spojených s vyprošťováním osob a k odstraňování 

následků mimořádných událostí. 
4) Zařízení pro zjišťování a označování nebezpečných oblastí. 
5) Zařízení pro zabezpečení dekontaminace terénu. 
6) Zařízení pro zabezpečení dekontaminace osob a oděvů. 
7) Zařízení pro zabezpečení dekontaminace věcných prostředků. 
8) Zařízení pro zabezpečení ukrytí osob ve stálých úkrytech. 
9) Zařízení pro zabezpečení výdeje prostředků individuální ochrany. 

http://www.hzscr.cz/soubor/vy-380-2002-pdf.aspx
http://www.hzscr.cz/soubor/vy-380-2002-pdf.aspx
http://www.hzscr.cz/soubor/vy-380-2002-pdf.aspx
http://www.hzscr.cz/soubor/vy-380-2002-pdf.aspx
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Legislativa k tématu: 
 
Zařízení civilní ochrany jsou řešena zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a o změně některých zákonů (§7, odstavec 7, písmeno j, §15, odstavec 3, §23, 
odstavec 3). Dalším právním předpisem, který je v této souvislosti třeba zmínit, je vyhláška 
Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Ta 
(část první, §§1 až 3) obsahuje: 
 

 Postup při zřizování zařízení civilní ochrany a při odborné přípravě jejich personálu. 

 Způsob informování právnických a fyzických osob o charakteru možného ohrožení, 
připravovaných opatřeních a způsobu jejich provedení. 

 Technické, provozní a organizační zabezpečení jednotného systému varování a vyro-
zumění a způsob poskytování tísňových informací. 

 Způsob provádění evakuace a jejího všestranného zabezpečení. 

 Zásady postupu při poskytování úkrytů a způsob a rozsah kolektivní a individuální 
ochrany obyvatelstva. 

 Požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování a stavebně technické požadavky 
na stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany. 

 

 
Postavení a úkoly státních orgánů, orgánů územních samosprávních celků, právnických 
osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob při plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
 
Za ochranu obyvatelstva na ústřední úrovni odpovídá Ministerstvo vnitra. Ministerstvo 
vnitra plní zejména následující úkoly v oblasti přípravy na mimořádné události, 
integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva: 
 

 Sjednocuje postupy ministerstev, krajských úřadů, obecních úřadů, právnických  
a fyzických osob. 

 Usměrňuje integrovaný záchranný systém. 

 Provádí kontrolu a koordinaci poplachových plánů integrovaného záchranného 
systému krajů a zpracovává ústřední poplachový plán integrovaného záchranného 
systému. 

 Řídí výstavbu a provoz informačních a komunikačních sítí a služeb integrovaného 
záchranného systému. 

 Zpracovává koncepci ochrany obyvatelstva. 

 Zajišťuje a provozuje jednotný systém varování a vyrozumění (JSVV, viz níže). 

 Organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva (k tomu zřizuje  
a provozuje vzdělávací zařízení). 

 Stanoví, po projednání s Ministerstvem pro místní rozvoj, stavebně technické 
požadavky na stavby určené k ochraně obyvatelstva. 

 Rozhoduje v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí o humanitární pomoci 
poskytované státem do zahraničí a zapojování do mezinárodních záchranných 
operací. 

 Usměrňuje postup při zřizování zařízení civilní ochrany. 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49556&nr=239~2F2000~20Sb.&rpp=15
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49556&nr=239~2F2000~20Sb.&rpp=15
http://www.hzscr.cz/soubor/vy-380-2002-pdf.aspx
http://www.hzscr.cz/soubor/vy-380-2002-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/
http://www.mvcr.cz/
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/humanitarni_pomoc/index.html
http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/humanitarni_pomoc/index.html
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Úkoly Ministerstva vnitra v těchto oblastech organizačně a metodicky zabezpečuje Generální 
ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, a to cestou svých ředitelství 
hasičských sborů krajů. 
 
Další ministerstva a jiné ústřední správní úřady při přípravě na mimořádné události, při 
provádění záchranných a likvidačních prací a při ochraně obyvatelstva plní úkoly v oblasti své 
působnosti, a to konkrétně: 
 

 Vedou přehled možných zdrojů rizik, provádějí analýzy ohrožení a v rámci prevence 
podle zvláštních právních předpisů sjednávají nápravu skutečností a stavů, které by 
mohly způsobit vznik mimořádné situace. 

 Rozhodují o činnostech k provádění záchranných a likvidačních prací a ke zmírnění 
jejich následků. 

 Organizují okamžité opravy nezbytných veřejných zařízení pro ochranu obyvatelstva. 

 Plní další specifické úkoly vyplývající z jejich kompetencí a zvláštních právních 
předpisů. 

 
Poznámka: Dalšími silami a prostředky, předurčenými k plnění úkolů ochrany obyvatelstva, 
se rozumí:  
 

 Jednotky požární ochrany, zejména jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí. 

 Humanitární jednotky Českého červeného kříže. 

 Humanitární a charitativní organizace 

 Armáda České republiky. 

 Osoby poskytující osobní a věcnou pomoc. 
 
Orgány kraje 
 
Z hlediska veřejnosti se ochrana obyvatelstva uskutečňuje zejména prostřednictvím orgánů 
územní samosprávy. Orgány kraje zajišťují přípravu na mimořádné události, provádění 
záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva. Krajský úřad v této souvislosti plní 
zejména následující úkoly: 
 

 Organizuje součinnost mezi obecními úřady obcí s rozšířenou působností a dalšími 
správními úřady a obcemi v kraji, zejména při zpracování poplachového plánu 
integrovaného záchranného systému, zajišťuje havarijní připravenost a ověřuje ji 
cvičeními. 

 Sjednocuje postupy obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a územních 
správních úřadů s krajskou působností v oblasti ochrany obyvatelstva. 

 Usměrňuje integrovaný záchranný systém na úrovni kraje. 
 
Další úkoly orgánů kraje plní hasičský záchranný sbor kraje. Ten konkrétně: 
 

 Zabezpečuje varování a vyrozumění. 

 Organizuje zjišťování a označování nebezpečných oblastí, provádění dekontaminace  
a dalších ochranných opatření. 

http://www.hzscr.cz/clanek/generalni-reditel-hasicskeho-zachranneho-sboru.aspx
http://www.hzscr.cz/clanek/generalni-reditel-hasicskeho-zachranneho-sboru.aspx
http://www.hzscr.cz/SCRIPT/imapa.aspx
http://www.cck.cz/
http://www.acr.army.cz/
http://www.hzscr.cz/integrovany-zachranny-system.aspx
http://www.hzscr.cz/integrovany-zachranny-system.aspx
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 Organizuje a koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou 
vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva. 

 Organizuje a koordinuje humanitární pomoc. 

 Organizuje hospodaření s materiálem civilní ochrany. 

 Vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany a staveb dotčených 
požadavky civilní ochrany v kraji. 

 Je dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany obyvatelstva. 

 Organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva. 

 Usměrňuje postup při zřizování zařízení civilní ochrany a při odborné přípravě jejich 
personálu v kraji. 

 Zabezpečuje preventivně výchovnou, propagační a ediční činnost na úseku ochrany 
obyvatelstva podle zaměření stanoveného generálním ředitelstvím. 
 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností zajišťuje připravenost správního obvodu 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností na mimořádné události, provádění 
záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva. Úkoly obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností plní hasičský záchranný sbor kraje s obsahem analogickým jako  
v případě kraje: 
 

 Organizuje součinnost s ostatními obcemi (v rámci kraje). 

 Organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva. 

 Zabezpečuje varování a vyrozumění. 

 Organizuje zjišťování a označování nebezpečných oblastí, provádění dekontaminace  
a dalších ochranných opatření. 

 Organizuje a koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou 
vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva. 

 Organizuje a koordinuje humanitární pomoc. 

 Organizuje hospodaření s materiálem civilní ochrany. 

 Vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany a staveb dotčených 
požadavky civilní ochrany. 

 Seznamuje ostatní obce, právnické a fyzické osoby ve svém správním obvodu 
s charakterem možného ohrožení obyvatel, s připravenými záchrannými a likvidač-
ními pracemi a ochranou obyvatelstva 

 
Obce vykonávají z hlediska ochrany obyvatelstva vůči veřejnosti roli přímého organizátora 
opatření k ochraně před riziky na daném území. 
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K uvedenému účelu zpracovávají plány varování, evakuace, ukrytí, případně další „osvětové“ 
materiály – viz ilustrace týkající se města Olomouce.  
 

 
 
Obecní úřad 
 
Obecní úřad v souvislosti s oblastí ochrany obyvatelstva organizuje přípravu obce na 
mimořádné události, podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací s integrovaným 
záchranným systémem a na ochraně obyvatelstva: 
 

 Zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím. 

 Hospodaří s materiálem civilní ochrany. 

 Poskytuje hasičskému záchrannému sboru kraje podklady a informace ke zpracování 
havarijních plánů. 

 Podílí se na zajištění nouzového přežití obce. 

 Vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany 

 Seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení 
obyvatel, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou 
obyvatelstva. 

 

 K plnění úkolů ochrany obyvatelstva je obec oprávněna zřizovat zařízení civilní 
ochrany. 

 Z hlediska ochrany obyvatelstva je obec považována za dotčený orgán ve stavebním  
a územním řízení. 

 
Starosta obce 
 

 Zajišťuje varování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím. 

 Organizuje v dohodě s velitelem zásahu nebo se starostou obce s rozšířenou 
působností evakuaci osob z ohroženého území obce. 

 Organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce. 
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Každý občan/obyvatel, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba získá potřebné 
informace o charakteru možného ohrožení, o záchranných a likvidačních pracích a ochraně 
obyvatelstva na příslušném obecním úřadu (případně na obecním úřadu obce s rozšířenou 
působností, magistrátu nebo úřadu konkrétní městské části). Ochrana obyvatelstva je 
zajišťována i zaměstnavateli – včetně Ministerstva vnitra. 
 

 
Právnická osoba a podnikající fyzická osoba 
 
Pokud je zahrnuta do havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu je právnická 
osoba a podnikající fyzická osoba povinna bezplatně poskytnout a aktualizovat požadované 
podklady a vůči svým zaměstnancům zajistit: 
 

 Informování o hrozících mimořádných událostech a plánovaných opatřeních. 

 Varování, evakuaci, popřípadě ukrytí. 

 Organizování záchranných prací. 

 Organizování přípravy k sebeochraně a vzájemné pomoci. 
 
K plnění úkolů ochrany obyvatelstva může právnická osoba a podnikající fyzická osoba 
zřizovat zařízení civilní ochrany.  
 
Právnické osoby a podnikající fyzické osoba jsou dále povinny: 
 

 Strpět umístění zařízení systému varování a vyrozumění na nemovitostech, které má 
ve vlastnictví a umožnit k nim přístup hasičskému záchrannému sboru kraje nebo jím 
zmocněným osobám za účelem používání, kontroly, údržby a oprav. 

 Pokud jsou vlastníky stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní 
ochrany dbát, aby nedošlo při užívání těchto nemovitostí a veškerých činnostech  
s tím spojených ke změně charakteru stavby ve vztahu k jejímu účelu, a umožnit její 
využití pro potřeby civilní ochrany a přístup hasičskému záchrannému sboru kraje 
nebo jím zmocněným osobám za účelem používání, kontroly, údržby a oprav. 

 Pokud provozují školská, zdravotnická, sociální nebo obdobná zařízení, vytvořit v nich 
podmínky pro výdej prostředků individuální ochrany. 
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Fyzická osoba 
 
Fyzická osoba pobývající na území České republiky má právo na informace o opatřeních 
k zabezpečení ochrany obyvatelstva a na poskytnutí instruktáže a školení ke své činnosti při 
mimořádných událostech. Fyzická osoba je v této souvislosti povinna: 
 

 Strpět umístění zařízení systému varování a vyrozumění na nemovitostech, které má 
ve vlastnictví a umožnit k nim přístup hasičskému záchrannému sboru kraje nebo jím 
zmocněným osobám za účelem používání, kontroly, údržby a oprav. 

 Pokud je vlastníkem stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní 
ochrany dbát, aby nedošlo při užívání těchto nemovitostí a veškerých činnostech  
s tím spojených ke změně charakteru stavby ve vztahu k jejímu účelu, a umožnit její 
využití pro potřeby civilní ochrany a přístup hasičskému záchrannému sboru kraje 
nebo jím zmocněným osobám za účelem používání, kontroly, údržby a oprav. 

 
Varování a vyrozumění a způsob poskytování tísňových informací 
 
Konkrétní opatření v oblasti varování a vyrozumění a způsob poskytování tísňových 
informací jsou, uvedeny ve vyhlášce Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých 
podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, a jsou zahrnuty do plánů 
konkrétních činností jako součást havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu. 
Jedná se o: 
 

 Plán vyrozumění. 

 Plán varování obyvatelstva. 

 Plán komunikace s veřejností a sdělovacími prostředky. 
 
Varování a tísňové informování obyvatelstva je nedílnou součástí všech opatření na ochranu 
obyvatelstva. Zabezpečení varování a tísňového informování sehrává zásadní vliv při redukci 
vlivu mimořádných událostí na zdraví a životy obyvatelstva, jeho majetek, ale i další hodnoty. 
Klíčové místo v celém systému sehrává Hasičský záchranný sbor České republiky. 
 
Varovný signál „Všeobecná výstraha“ vymezuje vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 
Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Je charakterizován kolísavým 
tónem v délce 140 sekund. Varovný signál je možno opakovat až třikrát v intervalech asi tři 
minuty. 
 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=51671&recShow=33&nr=328~2F2001&rpp=100
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=51671&recShow=33&nr=328~2F2001&rpp=100
http://www.hzscr.cz/
http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/101/102/3861.html
http://www.hzscr.cz/soubor/vy-380-2002-pdf.aspx
http://www.hzscr.cz/soubor/vy-380-2002-pdf.aspx
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Možné formy šíření varovné informace 
 
Varovné informace mohou být šířeny řadou přenosových kanálů a v řadě forem. Použitý pře-
nosový kanál vyžaduje určitou formu informace, určitá forma informace je přenosná pouze 
určitým kanálem. Varovná informace může být nejsnáze předávána ve formě přijímané 
sluchem a zrakem: 
 

 Ve formě mluveného slova (verbální formě), nebo formě zvukového znamení 
(zpravidla v předem stanovené podobě s předem stanovenou činnosti signálu, v této 
souvislosti varovného signálu). 

 V optické formě (optická návěstí, piktogramy, různé formy zpracování textu  
v elektronické i tiskové podobě a dalších). 

 V kombinovaných formách. 
 
Pro osoby s některým smyslovým postižením je možno použít i jiných forem. 
 
Možné prostředky a kanály šíření varovné informace 
 
Pro šíření varovné informace se vychází ze zásady, že varování je věc veřejná a že každý 
obyvatel je oprávněn být varován. Z tohoto pohledu je možno využít, s ohledem na charakter 
mimořádné situace, její rozsah a časový průběh i na aktuální dostupnost prostředků  
a kanálů: 
 

 Koncových prvků varování jednotného systému varování a vyrozumění. 
o a) Mobilních rozhlašovacích prostředků, např. vozidel s rozhlasovým 

zařízením, megafonů, mobilních sirén.  
o b) Osobního vyhlášení, například hlídkami policie, hasičů a podobně, tento 

způsob sehrává roli při lokálně omezených mimořádných událostech pro 
orgány řídící zásah. 

 Rozhlasu a televize. 

 Mobilních telefonů a internetu. 
 

Organizace vyrozumění probíhá: 
 

 V linii vertikální a horizontální mezi složkami systému vyrozumění. 

 V rámci jednotlivých složek (vyrozumění a svolání konkrétních osob). 
 
Jednotný systém varování a vyrozumění 
 
Jednotný systém varování a vyrozumění (JSVV) přispívá k procesům vyrozumění dvěmi 
základními způsoby. Prvním způsobem je svolávání jednotek požární ochrany sboru 
dobrovolných hasičů prostřednictvím vyhlášení signálu Požární poplach. Druhým způsobem 
je předávání informací pro vyrozumění na osobní svolávací přijímače, tzv. pagery. 

http://www.hzscr.cz/clanek/varovani-obyvatelstva-v-ceske-republice.aspx
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Signál Požární poplach 
 
Tento signál je primárně určen pro svolání jednotek požární ochrany sboru dobrovolných 
hasičů. Není varovným signálem. Průběh signálu je standardizován vyhláškou Ministerstva 
vnitra č. 380/2002 Sb., pro rotační sirény a elektronické koncové prvky (elektronické sirény  
a místní informační systémy s vlastnostmi elektronických sirén) ve dvou vzájemně odlišných 
verzích. Ve verzi pro rotační sirény je signál charakterizován přerušovaným tónem v délce 60 
sekund. Na elektronických sirénách a místních informačních systémech s vlastnostmi 
elektronických sirén je průběh signálu doplněn verbální informací číslo 7 „Požární poplach“. 
 

 
Jednotný systém varování a vyrozumění je v rámci České republiky technicky, provozně  
a organizačně zabezpečen: 
 

 vyrozumívacími centry; 

 telekomunikačními sítěmi; 

 koncovými prvky varování; 

 koncovými prvky vyrozumění.  
 
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému, ukládá Ministerstvu vnitra, jehož úkoly 
v této oblasti plní Generální ředitelství Hasičského 
záchranného sboru České republiky, zajišťovat  
a provozovat jednotný systém varování a vyrozu-
mění s tím, že prováděcí předpis stanoví technické, 
provozní a organizační zabezpečení jednotného 
systému varování a vyrozumění. Tímto předpisem je 
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., 
k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Základní technologickou infrastrukturu Jednotného 
sytému varování a vyrozumění tvoří systém 
selektivního radiového návěštění (SSRN). Tento 
systém možňuje varování a tísňové informování 
obyvatelstva dálkovým ovládáním koncových prvků 
varování a vyrozumění. Systém je budován a provo-
zován na krajském principu. 

 
 

Ilustrace:  
Modul JSVS od firmy Terosat.2 

 
 
Součástí operačních a informačních středisek integrovaného záchranného systému jsou 
vyrozumívací centra pro zabezpečení varování, vyrozumění a předávání tísňových informací. 
Za vyrozumívací centra se považují i zařízení zřízená za účelem varování a poskytování 
tísňových informací u právnických osob nebo podnikajících fyzických osob. Vyrozumívací 
centra jsou vybavena technologiemi zabezpečujícími jejich fungování. 
 

                                                           
2
 Modul JSVS; in: Terosat <http://www.terosat.cz/bezdrat.html>. 
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Koncové prvky varování jednotného systému varování a vyrozumění bezprostředně 
zabezpečují varování prostřednictvím varovného signálu a nověji i tísňové informování 
obyvatelstva. Tyto koncové prvky mohou být tvořeny: 
 

 elektromechanickými sirénami; 

 elektronickými sirénami; 

 místními informačními systémy s vlastnostmi elektronických sirén. 
 
Význam sirén a místních informačních systémů pro varování obyvatelstva v ohrožení je 
možno zdůvodnit několika zásadními fakty: 
 

 Varovný signál aktuálně přináší informaci o ohrožení obyvatelstva v celém okruhu 
akustického pokrytí zabezpečovaného území, a to bez ohledu na denní dobu, 
sledování sdělovacích prostředků a další faktory. 

 Sirény a místní informační sirény jsou trvale v pohotovosti.  

 Elektronické koncové prvky varování (elektronické sirény bez výjimky, místní 
informační systémy s možným omezením ve vztahu k použité technologii) jsou 
nezávislé na elektrorozvodné síti.  

 Moderní prostředky (elektronické sirény a místní informační systémy) umožňují 
doplnit varovný signál tísňovými informacemi a zahájit tak proces komunikace orgánů 
krizového řízení s obyvatelstvem v ohrožení. 

 
 
Veřejnost je se systémem varování nejčastěji konfrontována prostřednictvím „zkoušky 
sirén“. Signál slouží k ověření funkčnosti jednotlivých zařízení. Zkouška sirén bývá prováděna 
zpravidla každou první středu v měsíci ve 12:00 až 12:15 hodin. 
 
 

 
 

Ilustrace: Leták pro veřejnost k tématu „Varování obyvatelstva“.3 

                                                           
3
 Varování obyvatelstva; in: Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

<http://www.hzscr.cz/clanek/varovani-obyvatelstva-603225.aspx>. 

http://sireny.rescueinfo.org/
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Ilustrace: Rozmístění sirén v rámci statutárního města Plzně a v rámci Karlovarského kraje.4 

                                                           
4
 Koncové prvky varování; in: Mapový portál města Plzně 

<http://mapy.plzen.eu/aktuality/mapovy-projekt-krizovy-plan.aspx>. 
Rozmístění sirén: Karlovarský kraj; in: Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje 
<http://www.hzs-kvk.cz/ppl_ookhp_oo.php?mh=1&ml=16&oo=16>. 
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Akustické zkoušky sirén se provádí: 
 

 Jako plánované zpravidla první středu v měsíci ve 12:00 hodin (v rámci Olomouckého 
kraje ale v 12:10 – s ohledem na to, aby se mimo jiné „netloukla“ s načasováním 
zvonkohry olomouckého orloje). 

 Zkušebním tónem, technicky je to trvalý tón v délce 140 sekund, na elektronických 
koncových prvcích je doplněn verbální informací „Zkouška sirén“. 

 Celoplošným způsobem po krajích nebo centrálně z Generálního ředitelství 
Hasičského záchranného sboru České republiky. 

 Obyvatelstvo musí být předem informováno. 
 
Varování obyvatelstva 
 
Varování obyvatelstva je zejména úkolem státu, zastupovaného především Hasičským 
záchranným sborem České republiky, obcí a provozovatelů jaderných zařízení, dále potom 
zaměstnavatelů vůči svým zaměstnancům, vedení škol vůči žákům a studentům, správy 
úřadů, nemocnic, ústavů a obdobných zařízení vůči svým klientům a podobně. 
 

 
  Pojem k zapamatování 
 
Varování obyvatelstva = komplexní souhrn organizačních, technických a provozních opatření 
zabezpečujících včasné předání varovné informace o reálně hrozící nebo již vzniklé 
mimořádné události, vyžadující realizaci opatření na ochranu obyvatelstva. 
 
Vyrozumění = komplexní souhrn organizačních, technických a provozních opatření 
zabezpečujících včasné předání informací o hrozící nebo již vzniklé mimořádné události 
složkám integrovaného záchranného systému, orgánům územní samosprávy a státní správy, 
právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám podle havarijních nebo krizových 
plánů. 
 

 
Ukrytí obyvatelstva při mimořádných událostech 
 
Ukrytí obyvatelstva se při mimořádných událostech zajišťuje v improvizovaných úkrytech  
a ve stálých úkrytech civilní ochrany.  Ukrytí obyvatel zabezpečují obce, popřípadě 
zaměstnavatel. 
  

Stálé tlakově neodolné úkryty (STNÚ) 
Stálé tlakově neodolné úkryty zesílené (STNÚ-Z) 

Stálé tlakově odolné úkryty (STOÚ) 

Tento typ úkrytů by se využíval v případě stavu 
ohrožení státu a válečného stavu. 

Ochranné systémy 
podzemních dopravních staveb 

Tvoří samostatnou kapitolou ochranných staveb 
civilní ochrany. Jejich ochranné vlastnosti jsou stejné 
nebo zpravidla lepší (např. při ochraně proti tlakové 
vlně, pronikavé radiaci, světelným a tepelným 
účinkům) jako v případě stálých tlakově odolných 
úkrytů. 

 

http://www.hzscr.cz/
http://www.hzscr.cz/
http://www.sujb.cz/jaderna-bezpecnost/jaderna-zarizeni/
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Konkrétní opatření v této oblasti jsou, dány Vyhláškou Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb.,  
o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, zahrnuty do 
plánů konkrétních činností jako součást havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního 
plánu (Plán ukrytí obyvatelstva). 
 
Ukrytím se rozumí využití úkrytů civilní ochrany a jiných vhodných prostorů, které se 
stavebními a jinými doplňkovými úpravami přizpůsobují k ochraně obyvatelstva. 
 
Ukrytí obyvatelstva se při mimořádných událostech zajišťuje: 
 

 v improvizovaných úkrytech: improvizovaný úkryt (IÚ) je předem vybraný optimálně 
vyhovující prostor ve vhodných částech bytů, obytných domů, provozních a výrobních 
objektů, který bude upravován při hrozbě nebo vzniku mimořádných událostí 
fyzickými a právnickými osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zaměstnanců 
před účinky mimořádných událostí s využitím vlastních materiálních a finančních 
zdrojů; 

 ve stálých úkrytech civilní ochrany: stálé úkryty slouží k ukrytí obyvatelstva a tvoří je 
trvalé ochranné prostory v podzemní části staveb nebo stavby samostatně stojící; 
stálé úkryty se dělí na stálé tlakově odolné úkryty a stálé tlakově neodolné úkryty. 

 
Stálé úkryty – rozdělení 
 
Stálé tlakově neodolné úkryty (STNÚ) jsou zpravidla dvouúčelově využívané prostory 
stavebních objektů, zabezpečující ochranu osob proti účinkům světelného a tepelného 
záření, pronikavé radiace a kontaminace radioaktivním prachem. 
 
Stálé tlakově neodolné úkryty zesílené (STNÚ – Z) se budovaly k zabezpečení ochrany osob 
stejně jako STNÚ, ale navíc částečně chránily proti tlakovým účinkům zbraní hromadného 
ničení. 
 
Stálé tlakově odolné úkryty (STOÚ) se budovaly investičním způsobem převážně jako 
dvouúčelově využívané prostory stavebních objektů. Zajišťovaly ochranu ukrývaných osob 
proti účinkům zbraní hromadného ničení, tj. proti předpokládaným účinkům tlakové vlny po 
jaderném výbuchu, pronikavé radiaci, kontaminaci radioaktivním prachem (radioaktivnímu 
zamoření), světelnému záření a tepelnému účinku při požáru a dále proti účinkům otravných 
látek a bojových biologických (bakteriologických) prostředků a proti elektromagnetickému 
impulsu.5 
 
Ochranné systémy podzemních dopravních staveb jsou samostatnou kapitolou ochranných 
staveb civilní ochrany. Jejich ochranné vlastnosti jsou stejné nebo zpravidla lepší (např. při 
ochraně proti tlakové vlně, pronikavé radiaci, světelným a tepelným účinkům) jako u STOÚ. 

                                                           
5
 Poznámka: STNÚ a STOÚ by se využívaly v případě stavu ohrožení státu a válečného stavu. 
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Kontrolní otázky: 
 

 Vyjmenujte základní principy ochrany obyvatelstva přijaté na konferenci generálních 
ředitelů civilní ochrany v roce 2001 a porovnejte jejich uplatňování v podmínkách České 
republiky. 

 Jaké úkoly plní, za ministerstvo vnitra, generální ředitelství hasičského záchranného sboru 
v oblasti ochrany obyvatelstva. 

 Co je obsahem Vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 
obyvatelstva. 

 Objasněte pojmy jednotný systém varování a vyrozumění.  

 Co je varování obyvatelstva, jaké jsou možné prostředky a kanály šíření varovné 
informace. Definujte co to je varovný signál. 

 Definice tísňového informování, formy tísňových informací a možné kanály jejich šíření. 
Verbální informace, jejich charakteristika a obsah. 

 Co je to vyrozumění. Jaké jsou komunikační prostředky pro vyrozumění? 

 V čem spočívává využití jednotného systému varování a vyrozumění pro vyrozumění? 

 Improvizované úkryty, jejich charakteristika, účel, způsoby výběru a zásady úprav 
vhodných prostor pro improvizované úkryty. 

 Stálé úkryty, jejich charakteristika, účel, rozdělení. Stručná charakteristika a příklady 
systémů podzemních dopravních staveb. 

 

 
Způsob a rozsah individuální ochrany  
 
Individuální ochrana je soubor organizačních a materiálních opatření, jejichž cílem je chránit 
jednotlivce proti zasažení radioaktivními, biologickými nebo toxickými látkami. Bezprostřední 
ochranu osob zajišťují prostředky individuální ochrany (PIO). Rozeznávány jsou dva základní 
způsoby ochrany a to: 
 
Ochrana filtrační = ochrana dýchacích orgánů pomocí filtrace vdechovaného vzduchu od 
škodlivin (tedy ochranná maska + ochranný filtr). 
 

 
 

http://www.hzscr.cz/clanek/improvizovana-ochrana-dychacich-cest-a-povrchu-tela-609410.aspx
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Ochrana izolační = ochrana dýchacích orgánů vdechováním vzduchu nebo kyslíku 
z izolovaného zdroje (izolační přístroje, dýchací přístroje). 
 

 
 
Z hlediska funkčního jsou prostředky improvizované ochrany rozděleny na: 

 

 prostředky ochrany horních cest dýchacích; 

 prostředky ochrany povrchu těla. 
 

 
Upozornění! Podmínkou použití filtrační ochrany je a) koncentrace kyslíku ve 
vdechovaném vzduchu je alespoň 17 obj. % a b) koncentrace škodliviny nepřesahuje 0,5 
obj. %. V případě, že tato podmínka není splněna, tedy ve vdechovaném vzduchu je méně 
než 17 obj. % kyslíku anebo více než 0,5 obj. % škodliviny (případně obě hodnoty přesahují 
povolenou mez), není možné k ochraně dýchacích cest použít ochranu filtrační, ale je třeba 
výhradně použít ochranu izolační. 
 

 
V souvislosti s legislativním pokrytím tématu je třeba opět zmínit vyhlášku Ministerstva 
vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. V páté části 
vyhlášky jsou uvedeny zásady postupu při poskytování úkrytů a způsob a rozsah kolektivní  
a individuální ochrany obyvatelstva.  
 
Při stavu ohrožení státu a válečném stavu se provádí výdej prostředků individuální ochrany 
pro následující vybrané kategorie osob: 
 

a) dětské ochranné vaky pro děti do 1,5 roku; 
b) dětské ochranné kazajky pro děti od 1,5 do 6 let; 
c) dětské ochranné masky pro děti od 1,5 do 18 let; 
d) ochranné masky pro osoby umístěné ve zdravotnických a sociálních zařízeních; 
e) ochranné masky pro doprovod osob uvedených v písmenech a) až d). 

 

http://www.hzscr.cz/soubor/vy-380-2002-pdf.aspx
http://www.hzscr.cz/soubor/vy-380-2002-pdf.aspx


Ochrana & Bezpečnost – 2012/2013, ročník I., č. 4 (zima) 
Prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc.; Ing. Ján Hrivnák, CSc.; JUDr. Vladimír Souček; Mgr. Jan Tvrdek; Ing. Lubomír Polívka;  

Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., „Slabikář“ ochrany obyvatelstva (2012_D_12), ISSN 1805-5656 

 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

19 

Improvizovaná ochrana 
 
Základním principem improvizované ochrany je využití vhodných oděvních součástí, které 
jsou k dispozici v každé domácnosti a pomocí kterých je možné chránit jak dýchací cesty, tak 
celý povrch těla (pláštěnka, holínky nebo jiné vysoké boty, šály, šátky, rukavice, lyžařské 
brýle). 
 

 
 
Při použití této ochrany je třeba dbát následujících zásad: 
 

 Celý povrch musí být zakryt, žádné místo nesmí zůstat nepokryté. 

 Všechny ochranné prostředky je nutno co nejlépe utěsnit. 

 K dosažení vyšších ochranných účinků kombinovat více ochranných prostředků nebo 
použít oděvu v několika vrstvách. 

 
Největší pozornost je třeba věnovat ochraně obličeje a očí. Jedná se zde o kombinaci 
ochrany povrchu těla s ochranou dýchacích cest. Zvláštní pozornost je proto nutné věnovat 
ochraně úst a nosu, které jsou vstupní branou dýchacích cest. Nejvhodnějším způsobem je 
překrytí úst a nosu složeným kusem flanelové látky či froté ručníkem, mírně navlhčeným ve 
vodě či ve vodném roztoku sody nebo kyseliny citrónové, a upevněným v zátylku 
převázaným šátkem či šálou. K improvizované ochraně očí jsou nejvhodnějším prostředkem 
brýle uzavřeného typu (potápěčské, plavecké, lyžařské a motocyklové, u kterých je nutné 
přelepit větrací průduchy lepicí páskou).  
 
Evakuace 
 
Evakuací se rozumí přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, 
případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst 
ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo 
náhradní ubytování a stravování (pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění). 
 
Po legislativní stránce je evakuace obyvatelstva je řešena především zákonem  
č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (§7, 
odstavec 7, písmeno f, §10, odstavec 5, písmeno f, §15, odstavec 2, písmeno c, §16, písmeno 
b, §24, odstavec 1, písmeno b) a vyhláškou Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě  
a provádění úkolů ochrany obyvatelstva (část čtvrtá, §§12 až 14). Konkrétní opatření v této 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49556&nr=239~2F2000~20Sb.&rpp=15
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49556&nr=239~2F2000~20Sb.&rpp=15
http://www.hzscr.cz/soubor/vy-380-2002-pdf.aspx
http://www.hzscr.cz/soubor/vy-380-2002-pdf.aspx
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oblasti jsou, v souladu s vyhláškou č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech 
zabezpečení integrovaného záchranného systému, zahrnuty do plánů konkrétních činností 
jako součást havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu. Jedná se o: 
 

 Plán evakuace obyvatelstva (havarijní plán kraje). 

 Plán evakuace osob (vnější havarijní plán). 

 Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti  
a výkonu státního požárního dozoru v §33 Požární evakuační plán, upravuje postup 
při evakuaci osob, zvířat a materiálu z objektů zasažených nebo ohrožených požárem. 

 
Podle doby trvání se mohou evakuační opatření dělit na: 
 

 Krátkodobá, kdy hrozící krizová situace nevyžaduje dlouhodobé opuštění domova. 
Pro evakuované obyvatelstvo se nezabezpečuje náhradní ubytování.  

 Dlouhodobá, kdy vzniklá situace vyžaduje dlouhodobý, více než 24 hodinový pobyt 

 mimo místo trvalého pobytu obyvatelstva. Pro evakuované obyvatelstvo, postižené 
ztrátou trvalého bydliště v evakuační zóně se zabezpečuje náhradní ubytování  

 a v potřebném rozsahu organizuje opatření k zajištění nouzového přežití obyvatelstva 
a k zajištění základních životních potřeb. 

 
Způsob provádění evakuace 
 
Z hlediska způsobu realizace se evakuace obyvatelstva dělí na: 
 

 Evakuaci samovolnou, kdy evakuace není řízena a obyvatelstvo při krizové situaci, ať 
hrozící, či nastalé, jedná dle vlastního uvážení s cílem ubytovat se ve vlastních 
zařízeních, u příbuzných apod.  

 Evakuaci řízenou, kdy přestavitelé orgánů zodpovědných za řízení evakuace tento 
proces řídí a ovlivňují. 

 
Orgány pro řízení evakuace jsou: a) Pracovní skupina krizového štábu; b) Evakuační středisko 
a c) Přijímací středisko. 
 
Co se týče plánování a zabezpečení evakuace, evakuace se plánuje: 
 

 Pro řešení mimořádné události, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního 
stupně poplachu; zvláštnosti provádění evakuace v rámci povodňové ochrany jsou 
uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě  
a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 Ze zón havarijního plánování jaderných zařízení nebo pracovišť s velmi významnými 
zdroji ionizujícího záření; zvláštnosti provádění evakuačních opatření v okolí 
jaderných zařízení jsou uvedeny v příloze č. 4 vyhlášky Ministerstva vnitra  
č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 Ze zón havarijního plánování objektů nebo zařízení s nebezpečnými chemickými 
látkami a při hrozbě možného ozbrojeného konfliktu v území.  

 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=51671&recShow=33&nr=328~2F2001&rpp=100
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=51671&recShow=33&nr=328~2F2001&rpp=100
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=51500&nr=246~2F2001&rpp=100#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=51500&nr=246~2F2001&rpp=100#local-content
http://www.hzscr.cz/soubor/vy-380-2002-pdf.aspx
http://www.hzscr.cz/soubor/vy-380-2002-pdf.aspx
http://www.hzscr.cz/soubor/vy-380-2002-pdf.aspx
http://www.hzscr.cz/soubor/vy-380-2002-pdf.aspx
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Plánování evakuačních opatření především zahrnuje: 
 

 Stanovení evakuačních prostorů a pořadí jejich evakuace, vymezení evakuačních tras 
s dostatečnou propustností vozidel, stanovení potřeby a zajištění dopravních 
prostředků, zabezpečení činnosti evakuačních a přijímacích středisek, stanovení míst 
nouzového ubytování a vytvoření podmínek pro ubytování evakuovaného 
obyvatelstva. 

 Stanovení, přípravu a zajištění označení míst shromažďování, stanovení postupu při 
evakuaci ohroženého prostoru a kontrolu opuštění obydlí, zajištění ostrahy 
evakuovaného prostoru. 

 Přípravu podkladů pro provedení příjmu evakuovaných osob, upřesnění potřeby 
nouzového ubytování, přípravu podkladů pro rozdělování evakuovaného 
obyvatelstva v evakuačních střediscích k přepravě do přijímacích středisek. 

 Přípravu dokumentace pro příjem evakuovaných osob v přijímacích střediscích, pro 
přerozdělení evakuovaných osob a jejich přepravu do obcí přijímacích evakuované 
osoby. 

 Zajištění nouzového ubytování a přípravu dokumentace pro příjem evakuovaných 
osob v místech nouzového ubytování. 

 Přípravu postupů pro evakuaci a umístění hospodářského zvířectva, strojů, předmětů 
kulturní hodnoty, technických zařízení a materiálu k zachování nutné výroby. 

 
Pořádkové zabezpečení evakuace zajišťuje zpracovatel evakuačního plánu v součinnosti 
s příslušným orgánem veřejné správy. Zahrnuje zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti 
v průběhu celé evakuace. 
 
Zdravotnické zabezpečení evakuace, jež v prvé řadě zahrnuje zabezpečení poskytování před-
lékařské zdravotnické pomoci, převozu do zdravotnických zařízení a zabezpečení hygienicko-
epidemiologických opatření, zajišťuje zpracovatel evakuačního plánu v součinnosti 
s příslušným orgánem veřejné správy. 
 
Zabezpečení ubytování, zásobování a distribuci zásob zajišťuje zpracovatel evakuačního 
plánu na základě uzavřených smluv nebo na základě mimořádných pravomocí. Zahrnuje 
v prvé řadě zabezpečení nouzového stravování a zásobování pitnou vodou, potravinami a 
nouzovými příděly předmětů, nezbytných k přežití. 
 
Zpracovatel evakuačního plánu zajišťuje mediální zabezpečení evakuace, které zahrnuje ze-
jména zabezpečení varování obyvatelstva, vydání návodů pro chování obyvatelstva a 
následné předání potřebných tísňových informací. 
 
Z hlediska rozsahu evakuačních opatření lze evakuaci dělit na: 
 

 Evakuaci zahrnující evakuační opatření pro obyvatelstvo (osazenstvo) jedné obytné 
nebo jiné budovy nebo malého počtu obytných budov, administrativních a správních 
budov, technologických provozů nebo celků. K provedení této evakuace jsou 
používány především požární evakuační plány a další dokumentace, která s nimi 
souvisí. 
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 Evakuaci zahrnující evakuační opatření pro obyvatelstvo části urbanistického celku, či 
celého urbanistického celku nebo se provádí pro větší územní prostor. 

 
Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí, 
s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo 
budou vykonávat jinou neodkladnou činnost; přednostně se plánuje pro následující skupiny 
obyvatelstva: 
 

 děti do 15 let; 

 pacienty ve zdravotnických zařízeních; 

 osoby umístěné v sociálních zařízeních; 

 osoby zdravotně postižené; 

 doprovod osob uvedených v písmenech a) až d). 
 
Evakuační zavazadlo je připravováno pro případ opuštění obydlí v důsledku vzniku 
mimořádné události nebo nařízené evakuace. 
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Doporučený obsah evakuačního zavazadla je následující: 
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Nouzové přežití 
 
Nouzové přežití obyvatelstva je součástí hlavních opatření ochrany obyvatelstva při krizových 
situacích, kterými jsou zejména živelní pohromy, technologické havárie, epidemie, bojová 
činnost a jiné. Zpravidla by mu předcházela dlouhodobá evakuace obyvatelstva z ohrožených 
prostorů. 
 
Vytvoření předpokladů ke splnění úkolů nouzového přežití obyvatelstva se dosahuje realizací 
systému opatření, přijatých a zabezpečených před vznikem krizové situace nebo i v jejím 
průběhu, zaměřených k ubytování obyvatelstva, jeho zásobování potravinami, pitnou vodou 
a na poskytování základních služeb. 
 
Nouzové přežití a humanitární pomoc jsou řešeny zákonem č. 239/2000 Sb.,  
o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (§7, odstavec 2, 
písmeno i, §10, odstavec 5, písmena f a g, §15, odstavec 2, písmeno f, §16, písmeno c) 
a Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních 
záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů 
vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu 
obyvatelstva, ve znění nařízení vlády č. 527/2002 Sb., (§§5 až 6). Konkrétní opatření v této 
oblasti jsou, v souladu s vyhláškou č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech 
zabezpečení integrovaného záchranného systému, zahrnuty do plánů konkrétních činností 
jako součást havarijního plánu kraje. 
 

 
 
Ilustrace: Dislokace materiálních základen humanitární pomoci (pro 150 osob). 
 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49556&nr=239~2F2000~20Sb.&rpp=15
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=49556&nr=239~2F2000~20Sb.&rpp=15
http://www.kraj-jihocesky.cz/file.php?par%5Bid_r%5D=36619&par%5Bview%5D=0
http://www.kraj-jihocesky.cz/file.php?par%5Bid_r%5D=36619&par%5Bview%5D=0
http://www.kraj-jihocesky.cz/file.php?par%5Bid_r%5D=36619&par%5Bview%5D=0
http://www.kraj-jihocesky.cz/file.php?par%5Bid_r%5D=36619&par%5Bview%5D=0
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=51671&recShow=33&nr=328~2F2001&rpp=100
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=51671&recShow=33&nr=328~2F2001&rpp=100
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Ilustrace: Národní základna humanitární pomoci ve Zbirohu.6 
 
Systém opatření k zabezpečení nouzového přežití obyvatelstva bude zpravidla tvořit: 
 

 Nouzové ubytování. 

 Nouzové zásobování základními potravinami. 

 Nouzové zdroje pitné vody. 

 Nouzové zásobování pitnou vodou. 

 Nouzové základní služby obyvatelstvu. 

 Nouzové dodávky energií. 

 Organizování humanitární pomoci. 

 Řízení a koordinace, informační systém. 
 
Opatření k zabezpečení nouzového přežití obyvatelstva po provedené evakuaci budou 
plněna v prostorech, odlišných od původních bydlišť postižených osob, a to s využitím 
sídlištní aglomerace prostorů, nebo s použitím nouzového ubytování na vyhrazených 
pozemcích ve stanech, přístřešcích, mobilních objektech apod. 
 
V případě vzniku specifických krizí (např. při nedostatku potravin, rozsáhlém ohrožení zdraví 
lidí, zdravotním ohrožení zvířat, životu nebezpečném znečistění zdrojů pitné vody, půdy, 
rozsáhlých poruchách energetických sítí apod.) by opatření nouzového přežití byla plněna  
i bez provedení evakuace. 
 
 
Ilustrace znázorňuje kontejner s vybavením pro nouzové přežití pro 25 až 50 postižených 
osob (stany, zdravotnický materiál a podobně). V červnu 2011 byl kontejner nouzového 
přežití nasazen při velkém požáru skladiště pneumatik v Boru u Skutče (zdroj: Rady v nouzi). 
 

                                                           
6
 NĚMEČEK, Jiří; KRACÍKOVÁ, Vladimíra, Činnost Národní základny humanitární pomoci; in: 112, 9/2012 

<http://www.hzscr.cz/clanek/casopis-112-rocnik-xi-cislo-9-2012.aspx?q=Y2hudW09NQ%3D%3D>. 

http://radyvnouzi.cz/ochrana-obyvatel-v-minulem-roce
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Humanitární pomoc postiženému obyvatelstvu 
 
Zabezpečují zejména obce v rámci evakuace nebo ukrytí. Na její realizaci se vedle orgánů 
veřejné správy a jejich složek podílejí dobrovolné humanitární organizace jako například 
Český červený kříž, ADRA, další církevní organizace atd. 
 

 
  Pojem k zapamatování. 
 
Pojmem humanitární pomoc se rozumí souhrn opatření v materiální, duchovní, zdravotní, 
sociální a právní oblasti, které poskytují jednotlivci, skupiny, spolky, státní i nestátní 
organizace ve prospěch obyvatelstva, postiženého následky mimořádných událostí. 
 

 
Humanitární pomoc postiženému obyvatelstvu je rozlišována na: 
 

 Zahraniční humanitární pomoc: Úkoly v oblasti poskytování humanitární pomoci do 
zahraničí plní Ministerstvo vnitra v součinnosti s Ministerstvem zahraničních věcí. 
Formy pomoci jsou především materiální pomoc, finanční pomoc, pomoc formou 
vyslání expertů, vyslání záchranného týmu, nebo kombinace uvedených forem 
pomoci. Přeprava humanitární pomoci do zahraničí je realizována v závislosti na 
vzdálenost, na kterou je poskytována (silniční do 1 000 km, letecká obvykle do 2 500 
km). 

 Vnitřní humanitární pomoc: Humanitární pomoc je poskytována bezplatně orgány 
státní správy a orgány územních samosprávných celků, právnickými osobami, 
podnikajícími fyzickými osobami, nevládními organizacemi, neziskovými organizacemi 
a sdruženími občanů, skupinami osob a jednotlivci na základě výzev nebo z vlastní 
iniciativy formou nabídek. 

 
Přehled nabídek a požadavků na humanitární pomoc vedou státní orgány, orgány územních 
samosprávných celků a humanitární organizace. Sbírky pro humanitární pomoc organizují 
humanitární organizace na základě aktuálních požadavků z postižených oblastí. 
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Nakládání s humanitární pomoci se zajišťuje tak, aby nedošlo k jejímu zneužití či 
znehodnocení. Bezodkladně se řeší místo určení, způsob doručení adresátům a výdej 
příjemcům humanitární pomoci. Obsah humanitární pomoci může být zejména následující: 
 

 věcné prostředky (základní předměty pro postižené obyvatelstvo); 

 finanční prostředky sloužící nejčastěji k nákupu základních předmětů; 

 duchovní (náboženská) a psychologická pomoc; 

 poradenská pomoc (například s ohledem na pojištění, nakládání s vysoušeči atd.) 
 

 
  Pojem k zapamatování. 
 
Pojmem humanitární pomoc se rozumí souhrn opatření v materiální, duchovní, zdravotní, 
sociální a právní oblasti, které poskytují jednotlivci, skupiny, spolky, státní i nestátní 
organizace ve prospěch obyvatelstva, postiženého následky mimořádných událostí. 
 

 
Dekontaminace osob 
 
Hlavním úkolem dekontaminace je odstranit z kontaminovaných povrchů a materiálů 
chemické látky, zejména bojové chemické látky a radioaktivní látky, nebezpečné 
škodliviny, biologické agens a toxiny. V případech, kdy je to možné, je třeba tyto látky zničit, 
rozložit nebo jinak převést na méně škodlivé, nebo na neškodné produkty. 
 
Dekontaminace se dělí podle druhu kontaminantu na: 
 

 detoxikaci (odmořování) – rozklad nebo odstranění chemických látek; 

 dezaktivace – odstranění radioaktivních látek; 

 dezinfekce – usmrcení choroboplodných mikroorganismů a/nebo odstranění toxinů. 
 
Metody dekontaminace jsou následující: 
 

 mechanické (vyklepání, kartáčování, otírání, navršení kontaminovaného materiálu 
zeminou, pískem apod.); 

 fyzikální (odpařování, smývání pomocí směsí, vody či rozpouštědel); 

 chemické (chemické reakce kontaminantů s vhodným činidlem). 
 
Dekontaminace osob může probíhat ve stacionárních nebo v mobilních zařízeních. 
Stacionárním zařízením pro dekontaminaci osob může být například stálá umývárna 
(zařízení civilní ochrany). Prostor stálé umývárny se rozděluje na tři části: 
 
 

svlékárna (nečistá část) sprchová část (nečistá část) oblékárna (čistá část). 
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Rozdělení, podmínky provozu a základní vybavení mobilních zařízení pro dekontaminaci je 
stejné jako u stacionárních zařízení. Dekontaminace se však neprovádí v budovách, ale 
s využitím předem připravených speciálních souprav pro dekontaminaci. Jejich základními 
stavebními jednotkami jsou stany. Tato zařízení jsou k dispozici u Hasičského záchranného 
sboru a Armády České republiky. 
 
Cílem dekontaminace je snížení zdravotního poškození osob, zkrácení doby nezbytného 
používání prostředků individuální ochrany nebo improvizovaných prostředků a vytvoření 
podmínek pro obnovu normálního života v kontaminovaných oblastech a pro zabezpečení 
záchranných a likvidačních prací a asanaci území. 
 

 
 
Ilustrace: V rámci organizovaných cvičení se prověřuje i dekontaminace osob – ukázka 
dekontaminační linky. 
 

 
 
Ilustrace: Odstraňování nebezpečné látky (dekontaminace) v průběhu cvičení. 
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Preventivně výchovná činnost 
 
Podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů mají fyzické osoby pobývající na území České republiky 
právo na informace o opatřeních k zabezpečení ochrany obyvatelstva a na poskytnutí in-
struktáže a školení ke své činnosti při mimořádných událostech (§25 odstavec 1). 
 
Naplňování výše uvedených práv fyzických osob je uložena jednotlivým subjektům 
následujícími zákony: 
 
Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky: 
§7 odstavec 2 písmeno g) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému  
a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ukládá, že Ministerstvo vnitra  
– Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky „organizuje 
instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a pro přípravu složek integrovaného 
záchranného systému zaměřené na jejich vzájemnou součinnost, k tomuto účelu zřizuje 
vzdělávací zařízení“. Mezi stěžejní aktivity ve sledované oblasti patří: 
 

 Příprava didaktických pomůcek pro základní a střední školy nebo spolupráce při jejich 
tvorbě v součinnosti s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

 Příprava učitelů pro výuku témat k ochraně obyvatelstva ve školách, spolupráce 
s Národním institutem pro další vzdělávání učitelů. 

 Zveřejňování metodických příruček, návodů a aktuální informací z ochrany 
obyvatelstva na internetu. 

 Celostátní rozhlasové a televizní vysílání – využití smluv s veřejnoprávními 
institucemi, tedy Českou televizí a Českým rozhlasem. 

 Celostátní tisk – informace o aktuálních problémech. 

 Spolupráce s občanskými sdruženími – na základě dohod, vytváření podmínek pro 
činnost lektorů, preventistů a instruktorů pro přípravu obyvatelstva (příprava, 
vydávání metodických pomůcek). 

 Vydávání propagačních materiálů jako např. brožury, kalendáře, letáky atd., účast na 
výstavách a veřejných akcích. 

 
Hasičský záchranný sbor kraje: Podle §10 odstavce 5 písmena b) zákona č. 239/2000 Sb., 
o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a v přípravě složek 
integrovaného záchranného systému zaměřené na jejich vzájemnou součinnost, k tomuto 
účelu zřizuje vzdělávací zařízení. Hasičské záchranné sbory krajů jsou dále povinny podle 
zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (§12 odstavce 2 písmena c) seznamovat obce, právnické  
a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení obyvatel a s připravenými záchrannými  
a likvidačními pracemi. Mezi stěžejní aktivity ve sledované oblasti patří: 
 

 Spolupráce s odborem školství krajského úřadu, pobočkou Národního institutu pro 
další vzdělávání učitelů (bývalá krajská pedagogická centra) při přípravě učitelů na 
výuku tématiky ochrany člověka za mimořádných událostí ve školách. 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?page=0&idBiblio=49556&recShow=5&nr=239~2F2000~20Sb.&rpp=15
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?page=0&idBiblio=49556&recShow=5&nr=239~2F2000~20Sb.&rpp=15
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?page=0&idBiblio=49556&recShow=5&nr=239~2F2000~20Sb.&rpp=15
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?page=0&idBiblio=49556&recShow=5&nr=239~2F2000~20Sb.&rpp=15
http://www.hzscr.cz/integrovany-zachranny-system.aspx
http://www.hzscr.cz/integrovany-zachranny-system.aspx
http://www.hzscr.cz/SCRIPT/imapa.aspx
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?page=0&idBiblio=49556&recShow=5&nr=239~2F2000~20Sb.&rpp=15
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?page=0&idBiblio=49556&recShow=5&nr=239~2F2000~20Sb.&rpp=15
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?page=0&idBiblio=49556&recShow=5&nr=239~2F2000~20Sb.&rpp=15
http://www.hzscr.cz/integrovany-zachranny-system.aspx
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?page=0&idBiblio=49556&recShow=5&nr=239~2F2000~20Sb.&rpp=15
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?page=0&idBiblio=49556&recShow=5&nr=239~2F2000~20Sb.&rpp=15
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 Odborně-metodická pomoc základním a středním školám (pomoc při přípravě 
praktického cvičení; besedy na školách; ukázky z činnosti jednotek požární ochrany  
i ukázky činnosti složek integrovaného záchranného systému; exkurze škol na 
stanicích Hasičského záchranného sboru krajů). 

 Zveřejňování aktuálních informací z ochrany obyvatelstva v kraji (regionální televizní  
a rozhlasové vysílání – relace a informace na základě smluv; internet; regionální tisk; 
dny otevřených dveří; soutěže; plakáty, letáky, vývěsky pro budovy obecních 
zastupitelstev, veřejně přístupné budovy: banky, pošty, nádraží atd.). 

 Instruktážní zaměstnání pro starosty obcí, podnikající právnické a fyzické osoby. 

 Poradenská a konzultační činnost. 

 Výchovné programy pro děti, mládež a dospělé. 

 Příprava a výuka aktivistů (instruktorů) pro výchovu dětí v oblasti ochrany 
obyvatelstva. Vzdělávání lektorů pro přípravu obyvatelstva v obcích. 

 Pořádání přednášek, besed a instruktáží o charakteru možného ohrožení obyvatelstva 
a k připravovaným opatřením ochrany života, zdraví a majetků občanů. 

 
Obecní úřad: Povinnost provádět preventivně výchovnou činnost v oblasti ochrany 
obyvatelstva vyplývá z §15 odstavce 4 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá obecnímu 
úřadu seznamovat právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení, 
s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva. Za tímto 
účelem organizuje jejich školení. Mezi stěžejní aktivity ve sledované oblasti patří: 
 

 Porady nebo semináře s právnickými a podnikajícími fyzickými osobami na teritoriu 
obce s cílem seznámit se s možným ohrožením obyvatel obce a s připravovanými 
záchrannými a likvidačními pracemi. 

 Přednášky, besedy, instruktáže pro obyvatelstvo. 

 Využívání informačních a poradenských středisek obcí k informování obyvatel  
o možnostech vzniku mimořádných událostí, o připravovaných záchranných  
a likvidačních pracích a chování obyvatel při jejich vzniku. 

 Místní rozhlasové vysílání a vysílání místní kabelové televize, vysílání pořadů 
s tématikou ochrany obyvatelstva. 

 
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby: Právnická osoba a podnikající fyzická osoba dle 
§23, odstavce 1, písmene b) §24, odstavce 1, písmena b, zákon č. 239/2000 Sb., 
o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů je povinna (pokud je zahrnuta v havarijním plánu kraje nebo ve vnějším havarijním 
plánu) zajistit vůči svým zaměstnancům organizování přípravy k sebeochraně a vzájemné 
pomoci. 
 
Občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány působící na úseku ochrany 
obyvatelstva jsou zapojeny do spolupráce s Generálním ředitelstvím Hasičského 
záchranného sboru České republiky a hasičskými záchrannými sbory krajů při zajišťování 
preventivně výchovné činnosti, zejména při výběru a přípravy lektorů, metodických 
pomůcek, informačních materiálů a při vlastní přípravě obyvatelstva, včetně žáků ve školách. 
 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?page=0&idBiblio=49556&recShow=5&nr=239~2F2000~20Sb.&rpp=15
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?page=0&idBiblio=49556&recShow=5&nr=239~2F2000~20Sb.&rpp=15
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?page=0&idBiblio=49556&recShow=5&nr=239~2F2000~20Sb.&rpp=15
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?page=0&idBiblio=49556&recShow=5&nr=239~2F2000~20Sb.&rpp=15
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?page=0&idBiblio=49556&recShow=5&nr=239~2F2000~20Sb.&rpp=15
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Obsahové zaměření a formy preventivně výchovné činnosti pro ochranu obyvatelstva 
stanovuje Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 
republiky, s cílem umožnit hromadným informačním prostředkům a občanům přístup 
k informacím o možných rizicích vzniku mimořádných událostí s následným ohrožením životů 
a zdraví obyvatel, jejich majetku a životního prostředí. Informovat o způsobech prevence  
a přípravách na řešení následků případných mimořádných událostí, ale i popularizovat 
výsledky činnosti Hasičského záchranného sboru České republiky a jeho humanitární poslání. 
Obsahem jsou zejména následující témata: 
 

 zdroje a místa nebezpečí vzniku mimořádných událostí v okolí bydliště a pracoviště; 

 opatření, která jsou připravená k záchraně a ochraně zdraví, života a majetku; 

 varování (varovný signál) a chování po jeho vyhlášení; 

 čísla tísňového volání; 

 poskytování první pomoci; 

 používání hasicích přístrojů; 

 evakuace, evakuační zavazadlo; 

 improvizované ukrytí, improvizovaná ochrana v budovách; 

 improvizovaná ochrana dýchacích cest, očí a povrchu těla; 

 provádění částečné dekontaminace; 

 chování při různých druzích mimořádných událostí (povodeň, únik nebezpečných 
látek, hrozba teroristického útoku nebo akce apod.). 

 
Cílem výuky na školách v této oblasti je především osvojení témat (v rozsahu přiměřeném 
věku žáků) jako je schopnost rozpoznat signál „všeobecná výstraha“ a zvládnutí základních 
činností po jeho vyhlášení, naučit se používat linek tísňového volání a přípravu evakuačního 
zavazadla, znát zásady pro opuštění bytu nacházejícího se v ohroženém prostoru, umět 
poskytnout první pomoc, ale i seznámit se s činností integrovaného záchranného systému. 
 
K dosažení výše uvedených cílů je výuka obsahově rozdělena do témat, která pojednávají  
o zásadách chování při živelních pohromách (při povodních, zemětřeseních, sesuvech půdy, 
sopečném výbuchu, atmosférických poruchách, při požárech a lavinovém nebezpečí), při 
úniku nebezpečných látek do životního prostředí (použití improvizované ochrany jednotlivce 
v případě chemického, radioaktivního či biologického zamoření) a při nálezu výbušniny či jiné 
nebezpečné látky nebo podezřelého předmětu. 
 
Samotná organizace výuky (zařazení do jednotlivých předmětů) je realizována podle rozhod-
nutí ředitelů škol a v souladu se vzdělávacími dokumenty.  
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Ochrana obyvatelstva v havarijních plánech 
 
Havarijní plány krajů a vnější havarijní plány (VHP) představují samostatné přílohy krizového 
plánu kraje (§15 odstavce 3 písmene d, Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení §27 
odst. 5) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení). Tuto přílohovou část krizového plánu 
tvoří dokumenty nezbytné ke zvládnutí krizové situace. Protože existuje velký počet různých 
typů plánů je v tabulce uveden přehled všech plánů konkrétních činností (PKČ), které se 
zpracovávají za účelem konkrétních činností pro provádění záchranných a likvidačních prací 
na území kraje. 
 
Poznámka: V prvním sloupci jsou uvedeny plány konkrétních činností (14), které jsou 
součástí Havarijního plánu kraje (Nařízení vlády č. 429/2003 Sb., příloha 1), ve druhém 
sloupci jsou uvedeny plány konkrétních činností (16) pro vnější havarijní plán jaderných 
zařízení nebo pracovišť tzv. IV. kategorie (Nařízení vlády č. 429/2003 Sb., příloha. 2), ve 
třetím sloupci jsou uvedeny plány konkrétních činností (16) vnějšího havarijního plánu pro 
havárie způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky 
(Vyhláška Ministerstva vnitra č. 383/2000 Sb., příloha 2). 
 

429/2003 Sb. 
Havarijní plán kraje 

429/2003 Sb.  
Vnější havarijní plán jaderných 

zařízení 

383/2000 Sb. 
vnější havarijní plán pro havárie 

způsobené vybranými 
nebezpečnými chemickými 

látkami 

 Vyrozumění 

 Varování obyvatelstva 

 Traumatologický 

 Ukrytí obyvatelstva 

 Individuální ochrany 
obyvatel 

 Evakuace obyvatelstva 

 Nouzového přežití 
obyvatelstva 

 Monitorování 

 Pohotovostní plán 
veterinárních opatření 

 Veřejného pořádku  
a bezpečnosti 

 Ochrany kulturních památek 

 Hygienických  
a protiepidemických 
opatření. 

 Komunikace  
s veřejností 

 Odstranění odpadů. 

 Vyrozumění 

 Varování obyvatelstva 

 Traumatologický 

 Ukrytí obyvatelstva 

 Individuální ochrany osob 

 Evakuace osob 

 Záchranné a likvidační práce 

 Monitorování 

 Pohotovostní plán 
veterinárních opatření 

 Zajištění veřejného pořádku 

 a bezpečnosti 

 Jodové profylaxe 

 Dekontaminace 

 Regulace pohybu osob  
a vozidel 

 Komunikace 
s veřejností 

 Regulace distribuce  
a požívání potravin, krmiv, 
vody 

 Opatření při úmrtí osob  
v zamořené oblasti 

 Vyrozumění 

 Varování obyvatelstva 

 Zdravotnické pomoci 

 Ukrytí obyvatelstva 

 Individuální ochrany osob 

 Evakuace osob 

 Zásahu složek integrovaného 
záchranného systému 

 Monitorování 

 Opatření k ochraně 
hospodářských zvířat 

 Zajištění veřejného pořádku 
a bezpečnosti 

 Profylaxe, antidota 

 Dekontaminace 

 Regulace pohybu osob, 
regulace dopravy 

 Opatření k minimalizaci 
dopadů na kvalitu životního 
prostředí 

 Zamezení distribuce  
a požívání zasažených 
potravin a vody 

 Opatření při úmrtí osob  
v zamořené oblasti 

http://www.firebrno.cz/uploads/legislativa/462_2000.pdf
http://www.firebrno.cz/uploads/legislativa/462_2000.pdf
http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ministerstva-vnitra-ze-dne-24-rijna-2000-kterou-se-stanovi-zasady-pro-stanoveni-zony-havarijniho-planovani-a-rozsah-a-zpusob-vypracovani-vnejsiho-havarijniho-planu-pro-havarie-zpusobene-vybranymi-nebez
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@ Odkazy na další studijní podklady, určené k doplnění a rozšíření poznatků 
 

 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 
obyvatelstva 

 Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů 

 Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích 
podkladech a územně plánovací dokumentaci 

 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 

 Usnesení vlády České republiky č. 417 ze dne 22. dubna 2002 

 Bohumír Martínek, Petr Linhart a kolektiv, Ochrana obyvatelstva – MODUL E: 
Učební pomůcka pro vzdělávání v oblasti krizového řízení 

 

http://www.hzscr.cz/soubor/vy-380-2002-pdf.aspx
http://www.hzscr.cz/soubor/vy-380-2002-pdf.aspx
http://www.cka.cc/legislation/archiv_aj/archiv/stavebnizakon000101
http://www.cka.cc/legislation/archiv_aj/archiv/stavebnizakon000101
http://80.83.66.232/doc/legislativa/zakony/135-2001.htm
http://80.83.66.232/doc/legislativa/zakony/135-2001.htm
http://www.hzscr.cz/clanek/koncepce-ochrany-obyvatelstva-do-roku-2013-s-vyhledem-do-roku-2020-503181.aspx
http://racek.vlada.cz/usneseni/usnweb.nsf/0/D99F41235FCAF1AEC12571B6006E89DB
http://www.hzscr.cz/clanek/moduly-vzdelavaci-texty.aspx
http://www.hzscr.cz/clanek/moduly-vzdelavaci-texty.aspx

