
Ochrana člověka za mimořádných událostí 

Mimořádné události jsou škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní 

prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. 

Mimořádné události způsobené přírodními vlivy 

1. Sesuvy a svahové pohyby – pohyb hornin, zemin, bahna po svahu do nižší 

nadmořské výšky 

2. Extrémní sucho – nedostatek srážkové vody, podzemní vody 

3. Sněhová kalamita – vzniká v důsledku dlouhodobého intenzivního sněžení 

(přerušení dopravy, zásobování, vznik lavin, úrazy…) 

4. Požáry v krajině – příčinou vzniku je buď příroda (blesky při bouřce), nebo 

člověk (úmyslné zapálení, nedbalost při zacházení s ohněm) 

5. Bouřky – blesk může při přímém zásahu způsobit smrt nebo těžké zranění 

6. Vichřice/ tornádo- nebezpečí spočívá v přerušení dopravních komunikací, 

výpadku el. energie) 

7. Přívalové deště – intenzivní déšť s následkem zaplavení domů, komunikací, 

poškození břehů vodních toků 

8. Přirozené povodně 

9. Epidemie – výskyt infekčního onemocnění nad obvyklou hranici v dané lokalitě 

 

DÚ – napiš, jak zajistíš svůj majetek, pokud je hlášena vichřice (zahradu, 

vybavení kolem domu, květiny) a vyplň přiložený PL 

 

 

 

 

 

 

 



PL - Ochrana člověka za mimořádných událostí 

1) Utvoř správné dvojice 

158     hasiči 

112     policie 

150        zdravotnická záchranná služba 

155     jednotné evropské číslo tísňového volání 

 

 

 
2) Jak by ses zachoval, pokud bys volal na tísňovou linku? 

a) Budu operátora informovat co se stalo, kolik lidí je zraněných 

b) Budu si vymýšlet a lhát 

c) Popíši, kde se událost stala, nadiktuji adresu nebo číslo silnice 

d) Sdělím operátorce své jméno, číslo telefonu a místo odkud volám 

e) Začnu se s kamarádem přetahovat o telefon  

f) Odpovím na další dotazy operátora 

 

3) Koho zavoláš? Přiřaď k situacím číslo, které bys vytočil 

požár   __________ 

vážný úraz  __________ 

ohrožení majetku __________ 

živelné pohromy __________ 

bezvědomí  __________ 

jsem svědek loupeže  ___________ 

ohrožení zdraví pacienta  ___________ 

ohrožení bezpečnosti osob  ___________ 

křeče nebo otrava   ___________ 

problém s dýcháním  ___________ 

stal jsem se obětí trestného činu  __________ 

likvidační práce (hašení, vyprošťování) __________  


