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Téma č. 76 - obor Obráběcí práce, Zámečnické práce a údržba/ Občanská 

výchova 

Mimořádné situace  

Mimořádné situace jsou události v životě člověka, které ohrožují zdraví, život, 

majetek nebo životní prostředí ve větší míře než je obvyklé.  

Může se jednat o škodlivé působení sil a jevů vyvolaných: 

- činností člověka 

- přírodními vlivy 

Tyto situace vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací, na které je 

třeba se připravit, aby škody byly co nejmenší. 

Za organizaci a řízení záchrany lidí a jejich majetku při mimořádných událostí 

zodpovídají obecní úřady, ministerstva a vláda. 

K organizování záchranných prací je vytvořen integrovaný záchranný systém, 

jehož složky zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení mimořádné 

události na bezplatném telefonním čísle 112.  

Integrovaný záchranný systém tvoří: 

 Hasičský záchranný sbor České republiky tel. 150 

 Zdravotnická záchranná služba tel. 155 

 Policie České republiky tel. 158 

Specifikace typů mimořádných situací: 

 Živelní pohromy 

Živelní pohroma je mimořádná situace vzniklá působením přírodních sil. U nás 

se můžeme setkat s povodněmi, záplavami, sesuvy půdy, lavinami, mírným 
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zemětřesením, bouřkami, vichřicemi a orkány. Nebezpečí vzniká i při rozsáhlých 

lesních požárech a při sněhových kalamitách. 

Povodně a záplavy vznikají většinou na jaře při tání sněhu a rozmrzání vodních 

toků nebo po dlouhotrvajících deštích, kdy může dojít i k sesuvu půdy. 

V přípravě nebezpečí řídí záchranné práce Ústřední povodňová komise. O 

případném nebezpečí občany informuje rozhlas, televize, případně jsou 

varováni zvukem sirény. 

Co dělat v případě, kdy je nutné opustit zaplavené území: 

- Vypnout hlavní přívod vody, plynu 

- Vypnout hlavní jistič elektrického proudu 

- Automobil vyvézt na vyvýšené místo 

- Upevnit okna a dveře, ucpat je pytli s pískem 

- Pitnou vodu, jídlo, cennosti přenést do vyšších pater 

- Uvolnit cestu domácímu zvířectvu 

- Připravit si evakuační zavazadlo 

- Malým dětem vložit do kapsy lístek se jménem a adresou 

- Nepropadat panice, jednat s rozvahou, uposlechnout doporučení 

příslušných orgánů 

Laviny mohou vznikat ve vysokých horách, kdy se za určitých podmínek může 

uvolnit velké množství sněhu a sesunout se po úbočí do údolí. Nejlepší ochrana 

před lavinou je: 

- Nevstupovat na označená lavinová pole 

- Provozovat skialpinismus jen na povolených místech 

- Vyhýbat se nebezpečným místům 

- Dodržovat pokyny Horské služby  
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Zemětřesení se u nás vyskytuje výjimečně, v případě, že se s ním setkáme, je 

vhodné: 

- Opustit dům, aby nedošlo k poranění padajícími předměty 

- Venku se zdržujeme na volném prostranství 

- Nebezpečí hrozí od padajících domů, výbuchu plynového potrubí, 

pádu elektrického vedení 

 

http://www.google.cz/imgres?q=lavina&hl=cs&gbv=2&biw=1600&bih=746&tbm=isch&tbnid=d2bvNZZPp4iolM:&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/Avalanche&docid=iw4MfI7JkcOZeM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/98/Lawine.jpg/300px-Lawine.jpg&w=300&h=203&ei=ofFcT-7LBa2B4ASpz8yXDw&zoom=1
http://www.google.cz/imgres?q=zem%C4%9Bt%C5%99esen%C3%AD+a+tsunami+v+t%C3%B3hoku+2011&hl=cs&gbv=2&biw=1600&bih=746&tbm=isch&tbnid=Ua2Ntth_DXcIEM:&imgrefurl=http://www.mediafax.cz/zahranici/3201715-Zemetreseni-v-Japonsku-si-vyzadalo-ctyri-obeti-zraneno-bylo-vice-nez-100-lidi&docid=2PLkBDGY2hzWcM&imgurl=http://storage0.dms.mediafax.cz/media/1/1/3614/3201715/1/chile-zemetreseni-efe.jpg?width=300&height=300&w=300&h=225&ei=TfFcT-rzC6_N4QTw__CnDw&zoom=1


 

4 

 

Bouřka může způsobit značné škody při velkém spadu deště, kdy vzniknou 

lokální povodně, nárazy větru mohou ničit střechy a polámat stromy. Elektrické 

výboje mohou zapálit stromy, budovy, vyřadit elektrické sítě a telefonní sítě. Při 

bouřce dodržujeme tyto zásady: 

- Opustit volné prostory, schovat se do budovy 

- Ve volné přírodě se neschovávat pod strom, hrozí nebezpečí úrazu 

bleskem 

- Doma je třeba zavřít okna a zajistit okenice  

- Je vhodné sledovat předpověď počasí, aby bylo možno se na bouřku 

připravit 

 

 Požáry 

Požár je neovládaný a neovladatelný oheň, který působí značné škody na 

zdraví, životech a majetku. Lidé často způsobí požár z neopatrnosti, nedbalosti 

nebo úmyslně. Požárům se dá předcházet, důležitá je opatrnost při manipulaci 

se zápalnými látkami a znalost jednoduchých prostředků k hašení požárů. 

http://www.google.cz/imgres?q=polomy&hl=cs&gbv=2&biw=1600&bih=746&tbm=isch&tbnid=-NT2nopAPP-59M:&imgrefurl=http://vojtat.rajce.idnes.cz/2008_03_22-24_Ceska_Kanada_a_Jindrichuv_Hradec/&docid=URYiTXJOKSwpOM&imgurl=http://img8.rajce.idnes.cz/d0802/0/638/638858_e691adced18f14fa3a44f3f239488022/images/IMG_5150_Obcas_prolezame_polomy.jpg&w=700&h=466&ei=6_FcT6GwNOmF4gTcsOm1Dw&zoom=1
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Zplodiny požáru jsou nebezpečné a mohou způsobit smrt udušením. Každý by 

měl znát umístění hasicích přístrojů v budově, kde bydlí nebo pracuje.  

Požár vznikne: 

- samovznícením pevných paliv (uhlí) nebo rostlinnou masou (zapařené 

seno) 

- je doprovodným jevem při bouřce nebo při zemětřesení   

- při některých mimořádných situacích jako jsou nehody, havárie, 

technické závady 

Hlavní příčiny požáru: 

- neopatrnost při používání elektrických a tepelných spotřebičů 

- neopatrnost kuřáků 

- porucha nebo závada na elektroinstalaci nebo komínu 

- neopatrnost při hlídání dětí 

- samovznícení (lesní požáry, skládky paliva, rostlinné masy) 

 

 

http://www.google.cz/imgres?q=po%C5%BE%C3%A1r&hl=cs&gbv=2&biw=1600&bih=746&tbm=isch&tbnid=lN2EI8Z6An3V-M:&imgrefurl=http://tn.nova.cz/zpravy/zahranici/obrazem-obri-pozar-ropovodu-v-cine.html&docid=YxSAt6HPESZSSM&imgurl=http://img.cz.prg.cmestatic.com/media/images/original/Jul2010/650735.jpg?d41d&w=512&h=384&ei=jfJcT6K_CMP74QSk09WbDw&zoom=1
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 Havárie s únikem nebezpečných látek 

K havárii s únikem nebezpečných látek může dojít při výrobě chemikálií a léků. 

Při havárii výrobních zařízení nebezpečné látky zamoří ovzduší, znečistí vodní 

zdroje a půdu. K havárii může dojít i při přepravě těchto látek.  

Havárii poznáme podle těchto znaků: 

- kolem zdroje úniku jsou neobvyklé obaly (tlakové lahve, zdvojené obaly)  

- kolem zdroje úniku mohou být viditelné projevy – mlha, vlnění ovzduší, 

neobvyklá barva plamene 

- neobvyklý zápach 

- slyšitelné projevy – sykot plynu, výbuchy, praskání různých materiálů 

Při havárii dodržujeme tyto zásady: 

- nepřibližujeme se k místu havárie 

- vyhledáme úkryt 

- neopouštíme dům či byt, zavřeme všechna okna a dveře, případně je 

oblepíme páskou 

- připravíme si prostředky improvizované ochrany pro případné 

procházení zamořeným územím 

- připravíme si evakuační zavazadlo 

- sledujeme hlášení z rozhlasu, televize o případné evakuaci  

 Radiační havárie 

Radiační havárie je nejnebezpečnější a je nutno vždy dbát pokynů příslušných 

úřadů. Umístění, výstavbě a bezpečnosti provozu jaderných elektráren je 

věnována značná pozornost. Přesto musí být občané připraveni na možný únik 
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radioaktivních látek do ovzduší a řek. V první fázi jaderného nebezpečí jsou 

použita tato opatření:  

- varování obyvatel zvukem sirén – dlouhý, táhlý tón v trvání 2-3 minut, 

opakovaně v pětiminutových intervalech 

- ukrytí obyvatel v budovách, které snižují přímé ozáření a vdechování 

radioaktivních látek 

- jodová prevence – konzumace tablety jodidu draselného 

V období druhé a třetí fázi radiační havárie se obyvatelé na základě rozboru 

situace buď vrátí domů, nebo se přestěhují jinam. 

 

 

Černobylská havárie a její následek 

http://www.google.cz/imgres?q=%C4%8Dernobyl+hav%C3%A1rie&hl=cs&gbv=2&biw=1600&bih=746&tbm=isch&tbnid=uUo87pXPjX-cFM:&imgrefurl=http://www.pozary.cz/clanek/6299-tragicka-havarie-v-jaderne-elektrarne-cernobyl/&docid=1oZttGwbACLWCM&imgurl=http://www.pozary.cz/storage/obrazek/uzel/2011/04/48283ca536654/obr4db5cdcdb3cc4.jpg&w=990&h=822&ei=Ai5eT9KtH6uP4gSwpcGcDw&zoom=1
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Zdroje:  

Hana Kovaříková, Občanská výchova I, Septima 2003, ISBN 80-7216-188-1 

Zdroj: http://www.google.cz/obrázky 

 

 


