
Mimořádné situace, krizová čísla 

Výchova ke zdraví Prj 

 

Především při mimořádných situacích, je každý občan povinen dbát 

na ochranu zdraví svého i ostatních lidí. Je nutné, aby lidé znali 

telefonní čísla tzv. tísňových linek. 

Jsou to:  

 Jednotné evropské číslo tísňového volání: 112 

 Hasičský záchranný sbor ČR                          150 

 Zdravotnická záchranná služba                    155 

 Policie ČR                                                          158 

 Městská policie                                               156 

 

Obyvatelstvo je o vzniku mimořádné události informováno varovným 

signálem.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=-J_IY9RHDqQ 

 

Zásady chování při mimořádných událostech 

O Zavolej na tísňovou linku  - netelefonuj zbytečně! 

O Nepodceňuj houkání sirén 

O Nerozšiřuj poplašnou a neověřenou zprávu 

O Sledujte vysílání rozhlasu a televize 

O Varujte ostatní ohrožené osoby - sousedy 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Telefonn%C3%AD_%C4%8D%C3%ADslo


O Zachovej klid a jednej s rozvahou 

O Uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek 

O Největší hodnotu má lidský život, ne majetek!  

 

V případě, že dojde k mimořádné události, hrozí evakuace 

obyvatelstva = dočasné přestěhování do náhradních prostor po 

dobu, než odezní nebezpečí. Pro tento případ je nutné si připravit 

evakuační zavazadlo.  

Jako zavazadlo použij nejlépe batoh, tašku nebo kufr – označ je svým 

jménem a adresou 

Obsahuje:  

 Trvanlivé balené potraviny a pitnou vodu 

 Náhradní prádlo a obuv, spací pytel, pláštěnku 

 Toaletní a hygienické potřeby 

 Jídelní misku a příbor, kapesní nůž, zápalky nebo zapalovač 

 Osobní doklady, peníze, pojistky a cennosti 

 Léky 

 Baterka, přenosné rádio a náhradní baterky 

 

 

 

 

 



Úkoly:  

1. Utvoř správné dvojice. 

158     hasiči 

112     policie 

150       zdravotnická záchranná služba 

155    jednotné evropské číslo tísňového volání 

     2.  Koho zavoláš? Přiřaď k situacím číslo, které bys vytočil. 

 

požár   __________ 

vážný úraz           __________ 

bezvědomí  __________ 

jsem svědek loupeže ___________ 

ohrožení bezpečnosti osob  ___________ 

křeče nebo otrava   ___________ 

stal jsem se obětí trestného činu  __________ 

likvidační práce (hašení, vyprošťování) __________  

3. Co by mělo obsahovat evakuační zavazadlo? 

 

 

 

 

Odpovědi napiš na samostatný list papíru nebo do pracovního listu. 

 



JN –Ochrana člověka za mimořádných situací 

 

Mimořádné události 

-  události, které nejsou v životě běžné ani očekávané 

- události, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní 

prostředí 

- dělíme je: 

• události způsobené přírodními vlivy                                                   

např. povodně, lesní požár  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• události způsobené činností člověka 

např. hromadná dopravní nehoda, terorismus 

 

V naší zemi hrozí nejčastěji mimořádné události způsobené přírodními živly 

(povodně) nebo havárií v průmyslové oblasti (zamoření látkami uniklými 

z chemické továrny, výbuch plynu). 

 

Obyvatelé je o vzniku mimořádné 

události informováni varovným 

signálem - kolísavý tón sirény po dobu 

140 vteřin. 

 



Při vzniku mimořádné události zasahují k tomu určené záchranné složky. 

Tyto složky tvoří tzv. integrovaný záchranný systém (IZS).  

Koordinovaný (propojený) postup jeho složek při přípravě na mimořádnou 

událost a při provádění záchranných a likvidačních prací. 

 

Základními složkami IZS jsou: 

►Hasičský záchranný sbor České republiky 

►Zdravotnická záchranná služba 

►Policie České republiky 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hasi%C4%8Dsk%C3%BD_z%C3%A1chrann%C3%BD_sbor_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Policie_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky


 

Odpověz na otázky: 

1. Co je to mimořádná událost? 

2. Jak dělíme mimořádné události? 

3. Co znamená zkratka IZS, jaké jsou složky IZS? 

 

Odpovědi napiš do pracovního listu nebo na samostatný list papíru.  

 

 

 

 

  


