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1.

Obecné požadavky na výkon práce

Technik ochrany obyvatelstva jednotky SDH obce je seznámen s obsahem a účelem
zpracování základních plánovacích dokumentů (vnější havarijní plán, havarijní plán kraje,
povodňový plán obce, povodňový plán kraje) a s úkoly orgánů obce na úseku ochrany
obyvatelstva při řešení mimořádné události.
Technik ochrany obyvatelstva jednotky SDH obce musí znát:
a)
b)
c)

základní pojmy ze zákona o integrovaném záchranném systému 1),
obecné úkoly jednotek PO na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel 2),
postupy jednotek PO při plnění úkolů na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva.
Funkci technika ochrany obyvatelstva jednotky SDH obce může vykonávat i velitel
družstva pro ochranu obyvatelstva, případně i velitel jednotky.

1)
2)

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
§ 70 odst. 5 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
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2.

Požadavky na znalosti a dovednosti technika ochrany obyvatelstva jednotky SDH
obce
Skupina
znalostí

Požadavky
potřebných znalostí a dovedností

L
Činnost
jednotek při
ochraně
obyvatelstva
Varování
a informování

JE SEZNÁMEN:
 s metodickým listem Bojového řádu jednotek požární ochrany č. 3/Ob.
ZNÁ:
 varovný signál „všeobecná výstraha“,
 signál „požární poplach“ a zkušební tón pro akustickou zkoušku elektrických
a elektronických sirén 3),
 typy koncových prvků varování, dálkově a místně ovládané prvky varování,
 pokrytí varovným signálem ve své obci,
 způsob provedení varování obyvatelstva ve své obci,
 způsob přímého vstupu do koncových prvků varování,
 odpovědnost za provedení varování obyvatelstva,
 náhradní způsoby varování obyvatelstva,
 činnost obyvatelstva po vyhlášení varovného systému.
JE SCHOPEN:
 ovládat koncový prvek varování,
 provést varování obyvatelstva náhradním způsobem.

L
Činnost
jednotek při
ochraně
obyvatelstva
Evakuace
obyvatelstva

JE SEZNÁMEN:
 s metodickými listy Bojového řádu jednotek požární ochrany č. 5/Ob, č. 6/Ob
a č. 7/Ob,
 se specifikou obce z hlediska evakuace osob, např. osoby se zdravotním
postižením, senioři, sociální zařízení, školy, tábořiště.
ZNÁ:
 druhy evakuace,
 oprávnění osob a podmínky k nařízení evakuace,
 základní postupy při organizaci evakuace, zná místa pro shromáždění
evakuovaných osob v obci,
 obsah evakuačního zavazadla,
 zásady opuštění objektu při nařízení evakuace,
 zásady pro vytipování vhodného místa pro shromáždění osob v obci před
evakuací.
UMÍ:
 sbalit evakuační zavazadlo,
 označit nemovitost odkud byla provedená evakuace,
 evidovat a označovat osoby v evakuačním středisku,
 usměrňovat přepravu na evakuační trase.
JE SCHOPEN:
 vytipovat místo pro soustředění evakuovaných osob v obci,
 organizovat činnost v místě soustředění evakuovaných osob,
 poskytovat pomoc při sjednocování rodin,
 podávat informace příslušnému krizovému štábu.

3)

Příloha č. 2 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.
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Skupina
znalostí

Požadavky
potřebných znalostí a dovedností

JE SEZNÁMEN:
 s metodickým listem Bojového řádu jednotek požární ochrany č. 8/Ob.
ZNÁ:
 náplň činnosti v oblasti nouzového přežití v obci
- nouzové ubytování a stravování (materiální vybavení místa nouzového
přežití, možnosti poskytnutí náhradního oblečení a dalšího vybavení
ubytovaným osobám),
- nouzové zásobování potravinami (vytipované prodejny v okolí),
- nouzové zásobování pitnou vodou (dávky pitné vody na osobu a den,
možné zdroje pitné vody),
- nouzové základní služby obyvatelstvu (místní znalost – sklenáři, zámečníci,
pokrývači apod.), informování obyvatelstva, zásobování nezbytnými
prostředky denní potřeby, zdravotnické služby, poštovní, finanční, sociální,
L
dopravní a další služby obslužnosti, pohřební služby, veterinární služby,
Činnost
- možnosti nouzové dodávky elektrické energie (elektrocentrály),
jednotek při
- humanitární pomoc (činnost ve spolupráci s humanitárními organizacemi
ochraně
v obci), věcné prostředky (základní předměty pro postižené obyvatelstvo),
obyvatelstva
finanční prostředky sloužící nejčastěji k nákupu základních předmětů,
Nouzové přežití
duchovní a poradenská pomoc),
obyvatelstva
a humanitární  odpovědnost za zabezpečení nouzového přežití,
 zásady pro vytipování vhodného místa pro zřízení evakuačního střediska
pomoc
(místa nouzového přežití),
 zásady pro organizaci činnosti v evakuačním středisku (v místě nouzového
přežití),
 zásady výstavby materiální základny humanitární pomoci,
 zásady poskytování a přijímání humanitární pomoci a podíl humanitárních
organizaci při jejím poskytování.
JE SCHOPEN:
 zabezpečit a organizovat obsluhu samostatného evakuačního střediska
(místa nouzového přežití),
 organizovat vybudování materiální základny humanitární pomoci (stavba
stanů) pro nouzové přežití obyvatel,
 organizovat příjem a výdej humanitární pomoci.
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Skupina
znalostí

Požadavky
potřebných znalostí a dovedností

L
Činnost
jednotek při
ochraně
obyvatelstva
Posttraumatická
péče
a psychosociální
pomoc
o postižené
obyvatelstvo
a preventivně
výchovná
činnost

JE SEZNÁMEN:
 s Metodickým listem Bojového řádu jednotek požární ochrany č. 9/Ob.
ZNÁ:
 náplň činnosti při poskytování posttraumatické péče a psychosociální pomoci,
 okruh poskytovatelů a příjemců posttraumatické péče a psychosociální
pomoci,
 kroky první psychické pomoci.
UMÍ:
 vyplnit monitorovací dotazník.
JE SCHOPEN:
 zabezpečit podmínky pro poskytnutí posttraumatické péče a psychosociální
pomoci,
 provádět preventivně výchovnou činnost.

JE SEZNÁMEN:
 s nejčastějšími nebezpečnými látkami v obci a jejich účinky,
 s možnostmi kolektivní ochrany (stálé a improvizované úkryty),
 s cíli dekontaminace.
ZNÁ:
 možné zdroje ohrožení obce (stacionární – zimní stadion, úpravna vody,
mobilní – doprava),
O

základní
zásady činnosti jednotek PO při úniku nebo nálezu nebezpečné látky,
Činnost
 prostředky individuální ochrany včetně improvizovaných (dýchací cesty
jednotek při
a povrch těla),
vybraných
mimořádných  druhy a metody dekontaminace, organizaci dekontaminačního prostoru,
událostech
 základní dekontaminační technické prostředky k dekontaminaci,
Nebezpečné
 rizika při provádění dekontaminace.
látky, ochrana UMÍ:
jednotlivce
 poskytnout první pomoc při zasažení nebezpečnou látkou,
při úniku NL  označit prostor s únikem nebezpečné látky,
a dekontaminace
 provést dílčí úkoly při dekontaminaci osob, zvířat, techniky (pomoc při
svlékání a oblékání, evidence osob, ukládání osobních věcí osob).
JE SCHOPEN:
 rozpoznat únik nebezpečné látky,
 rozpoznat zasažení osob nebezpečnou látkou,
 organizovat dílčí činnosti při dekontaminaci osob (evidence osob, ukládání
kontaminovaného ošacení a jeho označování, výdej náhradního ošacení).
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Skupina
znalostí

Požadavky
potřebných znalostí a dovedností

O
Činnost
jednotek při
vybraných
mimořádných
událostech
Povodně
a poškození
budov

JE SEZNÁMEN:
 s metodickými listy Bojového řádu jednotek požární ochrany č. 1/Ob, č. 2/Ob
a č. 4/Ob.
ZNÁ:
 druhy povodní a jejich specifika (přirozená, zvláštní, přívalová),
 stupně povodňové aktivity,
 v katastru své obce
- záplavová území vodních toků,
- kritické body při přívalových deštích,
- potencionální místa omezující průtok vodního toku,
- místa pro odečet výšky hladiny vodních toků a frekvence odečítání
hlásných profilů,
 druhy protipovodňových hrází a zásady pro jejich stavění (pytle),
 prostředky pro stavění protipovodňových hrází (montované stěny, vaky,
pytle),
 zásady pro čerpání vody z objektů,
 provizorní způsoby zabezpečení objektu proti vniknutí vody,
 zásady povodňové hlásné služby,
 druhy vysoušečů a způsoby jejich použití.
UMÍ:
 použít vysoušeče,
 plnit protipovodňové pytle a stavět z nich protipovodňovou hráz,
 použít provizorní prostředky pro zabezpečení objektu proti vniknutí vody,
 použít provizorní prostředky k zajištění statiky objektu,
 odečíst údaj o výšce hladiny z hlásného profilu,
 způsoby provizorních oprav krovů, zakrytí střechy plachtami.
JE SCHOPEN:
 odstraňovat malé překážky z vodního toku pro zlepšení průtoku vodního toku,
 organizovat výstavbu protipovodňových hrází,
 ve spolupráci s povodňovými orgány zajišťovat a organizovat hlásnou
povodňovou službu,
 organizovat činnosti spojené s opravami krovů a zabezpečováním statiky
budov.

