
Ochrana obyvatelstva 

Témata: 
 
 Činnost obce při mimořádných událostech 
 Povinnosti starosty a obce 
 Zabezpečení jednotlivých ochranných opatření 
 Preventivně výchovná činnost 



Organizace ochrany obyvatelstva 

 
 

Organizuje se na těchto základních principech:  
 

• starost o ochranu obyvatel náleží státu, 
• ústředním orgánem v oblasti ochrany 

obyvatelstva je ministerstvo vnitra, 
• odpovědnost za ochranu obyvatelstva je 

rozložena na všechny úrovně veřejné správy, 
včetně obcí 



OOB – plnění úkolů zejména v oblastech 

 

• Varování 
 

• Ukrytí 
 

• Evakuace 
 

• Nouzové přežití obyvatelstva 
 

• Další opatření k zabezpečení ochrany života, zdraví 
a majetku 



Orgány obce – obecní úřad (zákon č. 239/2000 Sb.) 

Orgány obce zajišťují připravenost obce na mimořádné události a podílejí se na 
provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva. 
 
Obecní úřad při výkonu státní správy: 
• Organizuje přípravu obce na mimořádné události 
• Podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací s IZS 
• Zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím 
• Poskytuje HZS kraje podklady a informace potřebné ke zpracování HP kraje nebo VHP 
• Podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel obce 
• Vede evidenci a provádí kontrolu staveb CO nebo staveb dotčených požadavky CO v obci 
• Hospodaří s majetkem CO 
• Obecní úřad seznamuje osoby v obci s charakterem možného ohrožení, s 

připravovanými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva. Za tímto 
účelem organizuje školení. 
 

 
 



Starosta obce (zákon č. 239/2000 Sb.) 

Při provádění záchranných a likvidačních prací: 
 

 Zajišťuje varování osob nacházející se na území obce před hrozícím 
nebezpečím 

 Organizuje v dohodě s velitelem zásahu nebo starostou ORP evakuaci 
osob z ohroženého území obce 

 Organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce 
 Je oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo 

věcné pomoci 
 

 

K plnění úkolů obcí v oblasti ochrany obyvatelstva jsou využívány 
především jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí. 

 
 

 



Varování obyvatelstva 

 
 

Při úniku nebezpečné látky, povodních, 
vichřici, radiační havárii … 

Varovný signál   „Všeobecná 
výstraha“ 
následuje Info na ČRo, ČT, 
místní informační systémy, 
rozhlas, pojízdný tlampač,  
osobně  
 
Sirény  

• elektrické rotační 
• elektronické  



Sirény 

 
 

Elektrická rotační 
siréna 

Elektronická  siréna 



Signály sirén 

Všeobecná výstraha 
kolísavý tón 2 min 20 s, následuje 
slovní informace 

Zkouška sirén 
souvislý tón 2 min 20 s, zpravidla 
každou první středu v měsíci ve 12:00 

Požární poplach 
přerušovaný tón 1 min, jen pro 
jednotky požární ochrany 



Zkouška sirén – upozornění o změně !!! 

 
 

HZS JčK v souvislosti s pravidelnou zkouškou sirén, která probíhá 
zpravidla každou první středu v měsíci, zahájí dnem 6. 3. 2019 
vysílání verbální informace „Zkouška sirén“. Informace upozorňující 
na provedení zkoušky sirén bude OPIS vysílána prostřednictvím 
místních informačních systémů obcí a vybraných elektronických sirén 
vždy v 11:55 hod. Samotný signál zkoušky sirén bude odvysílán jako 
doposud ve 12:00 hod. – týká se obcí, které mají MIS či elektronické 
sirény napojené na JSVI. 
 
Na změnu provedení zkoušky sirén budou obyvatelé upozorněni 
zveřejněním informace v regionálním tisku, rozhlasu a na webových 
stránkách HZS JčK (http://www.hzscr.cz/hzs-jihoceskeho-kraje.aspx). 
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Zkouška sirén – týká se těchto obcí 

 
 

• Statutární město České Budějovice                                        Obec Čakov 
• Městys Ševětín                                                                           Obec Plav 
• Obec Roudné 
• Obec Vidov 
• Obec Římov 
• Obec Doudleby 
• Obec Mokrý lom 
• Obec Borek 
• Město Lišov 
• Obec Pištín 
• Obec Strážkovice 
• Obec Komařice 
• Obec Štěpánovice 
• Obec Zvíkov 
• Obec Hrdějovice 
• Obec Doubravice 
• Obec Sedlec u ČB 
 

 



Úkoly starosty a ObÚ v oblasti varování a vyrozumění 
 

Starosta: 
zajišťuje varování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím 
 

Orgány obce: 
zajišťují varování 
 
 

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ 
 Mít přehled o sirénách mimo JSVV, o rozhlasech a zvonech - náhradní    
      prostředky varování. 
 Znát místa jejich ovládání prvků náhradního varování, nebo kontakt na    
      příslušné osoby. 
 Umět využívat elektronickou poštu a internet - příjem tísňových    
      informací. 

 Mít přehled o bydlících i dočasně přítomných osobách v obci. 

 

 

 



Evakuace 

Evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která 
zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro 
zvířata ustájení a pro věci uskladnění. 
 
 
 
Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou 
událostí; 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 výše uvedených  

 



Doporučená opatření - evakuace 

• Mít přehled zejména o  starých, nemocných a nepohyblivých 
osobách. 

 

• Mít představu o kapacitách v rámci obce vhodných k vymístění, 
nebo evakuaci v rámci  obce. 

 

• Mít přehled o  kapacitách vhodných k přepravě evakuovaných 
osob. 



Nouzové přežití obyvatelstva 

Cílem je minimalizovat negativní dopady mimořádných událostí na životy a zdraví 
postiženého obyvatelstva 
 
Jako základ se využívají vytipovaná stacionární zařízení a vhodné budovy – vedou 
se jejich přehledy (ubytování, zásobování, stravování a další služby - smlouvy) 
 
 
Úkoly starosty a ObÚ v oblasti nouzového přežití:  
Starosta organizuje činnost obce a obecní úřad se podílí na zajištění nouzového 
přežití  obyvatel obce. 
 
 



Doporučená opatření - nouzové přežití obyvatelstva 

 
 

 
Znát využitelné zdroje potřebné k nouzovému přežití na teritoriu 
obce 
 
 Kapacity k ubytování 
 Kapacity ke stravování a zabezpečení pití 
 Kapacity nouzového ošacení  
 Kapacity poskytující zdravotnickou péči 
 Nouzové zdroje energie 
Mít přehled o organizacích poskytujících humanitární pomoc 
 
Lze uzavírat na své úrovni příslušné smlouvy a dohody s možnými 
dodavateli potřebných kapacit, prostředků nebo předmětů. 



      Preventivně výchovná činnost 

Zahrnuje širokou oblast působení na úseku požární ochrany, ochrany 
obyvatelstva a integrovaného záchranného systému. 

 

PVČ zaměřena na – informování obyvatel o rizicích vzniku MU, způsobech 
sebeochrany a vzájemné pomoci, vyžadování pomoci na linkách tísňového 
volání a prohlubování znalostí občanů k eliminaci ohrožení při vzniku MU. 

Zákon č. 133/1985 Sb., §29, odst. 1, písm. n) - Obec a obecní úřad organizuje         
preventivně výchovnou činnost !!! 

 
      Zákon 239/2000Sb., § 15 odst. 4 a zákon 240/2000Sb.§ 21a odst. 2 - obecní   
úřad seznamuje P a FO v obci s charakterem možného ohrožení, s připravenými 
ZaLP a OOB 
      
Formy PVČ: např. besedy s občany, soutěže, letáčky, brožurky, místní tisk, ....... 
využití JPO v obci 

 



      Projekt HZS JčK v oblasti PVČ 

Realizace projektu „Pár minut s hasičem“ - vybudování multimediálních učeben 
vytvoření vhodných prostor pro praktickou činnost v PVČ – interaktivní tabule, 
dětský koutek v Č. Budějovicích, Strakonicích, Táboře.   



      Preventivně výchovná činnost 

 Exkurze na požárních stanicích – ukázka techniky + výklad PO 

 Vydávání tiskovin s problematikou PO a OOB - letáčky, brožury, 
samolepky, kartičky, pexesa, skládačky 

 Organizování dne otevřených dveří na požárních stanicích 

 Projektové dny na MŠ a ZŠ v kraji 

 Vědomostní soutěž „Mladý záchranář v akci“ 

 Domeček rizik na vybraných požárních stanicích v kraji 

 Přednášky pro seniory, učitele na požárních stanicích 

 Školení městských strážníků 

 



PVČ – užitečné odkazy 

 www.hzscr.cz 
 
www.ioolb.cz/video 
 
www.zachrannykruh.cz 
 
 
 

http://www.hzscr.cz/
http://www.ioolb.cz/video
http://www.zachrannykruh.cz/


Děkuji za pozornost 

 
 Jméno a příjmení: Kamila Mráčková 

Tel. číslo: 725 030 519 
Mail: kamila.mrackova@jck.izscr.cz 
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 
Odd. ochrany obyvatelstva 
České Budějovice, Pražská 52b, 370 04 
 
 


