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1 .   Charakteristika kurzu  
Kurz T OOB-16 technik ochrany obyvatelstva je určen pro členy jednotek sborů 

dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obcí, techniky ochrany obyvatelstva nebo velitele 
družstev (příp. velitele jednotky) pro ochranu obyvatelstva. 
 2.  Cíle kurzu 

 Cílem kurzu je připravit absolventa pro zastávání funkce technika ochrany obyvatelstva 
nebo velitele družstva pro ochranu obyvatelstva v jednotce SDH obce provádějících odbornou 
přípravu v jednotce na tomto úseku, popř. pracujícího jako člena krizového štábu obce pro 
řešení mimořádných událostí v obci, podílející se na tvorbě dokumentace vztahující se 
k realizaci opatření ochrany obyvatelstva a krizového řízení na úrovni obce např. povodňový 
plán, výpisy z havarijních (krizových) plánů a spolupracujícího s obcí při provádění 
preventivně výchovné činnosti. 

3.  Rozsah znalostí absolventa 
Absolvent získá potřebné znalosti k plnění funkce člena jednotky SDH obce, který je 

pověřen plněním dílčích úkolů jednotky PO na úseku ochrany obyvatelstva.  
 

4. Časová dotace  

Předmět Počet hodin 
1 - Úvod do problematiky, stručná charakteristika zákonů a prováděcích 

právních předpisů 2 

2 - Varování a informování obyvatelstva  1 
3 - Evakuace obyvatelstva 2 
4 - Nouzové přežití obyvatelstva a humanitární pomoc 3 
5 - Činnost jednotek při povodních a poškození budov 3 
6 - Nebezpečné látky a ochrana jednotlivce při úniku nebezpečných látek 2 
7 - Psychosociální péče o postižené obyvatelstvo a preventivně výchovná 

činnost obyvatel 1 

8 - Ověření znalostí 2 
CELKEM 16 hodin 

 
5.  Podmínky pro zařazení:  
 Základní podmínkou pro zařazení člena jednotky SDH obce do kurzu je absolvování 
základní odborné přípravy členů ve své jednotce PO.  

 
6.  Materiální zajištění účastníků kurzu  

Člen jednotky SDH obce musí mít u sebe doklady a vybavení pro účely odborné 
přípravy a musí být vybaven naturálními náležitostmi.  

6.1. Naturální náležitosti 
- pracovní stejnokroj II. 
 
7. Ukončení kurzu 
 Kurz je ukončen formou závěrečné zkoušky před zkušební komisí - praktická zkouška 
a závěrečný test. Předseda zkušební komise je jmenován ředitelem HZS kraje.  
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7.1. Doklad o ukončení kurzu 
Dokladem o ukončení kurzu je potvrzení o absolvování kurzu vydané HZS kraje. 
 
8. Doplňující e-learningová forma vzdělávání 

Znalosti účastníků kurzu, kteří absolvovali část kurzu e- learningem (obsahově 6 hodin), 
se ověří na zahájení kurzu testem. 

Témata označená způsobem výuky „E“ lze provádět e-learningem před zahájením 
prezenční formy kurzu. Prezenční forma kurzu se pak zkracuje na celkových 10 hodin 
(celodenní seminář) sestávající se z praktického výcviku opakování části již probraných témat 
a přezkoušení. 
 
9.  Učební osnovy  
 
Vysvětlivky 
U      = učebna 
C         = výcvikový prostor 
T      = teorie 
P      = praxe 
E = e-learning 
  

Tyto učební osnovy kurzu nabývají účinnosti dnem schválení a k témuž dni se zrušují 
učební osnovy specializačního kurzu pro velitele a velitele družstev jednotek SDH obcí 
„Ochrana obyvatelstva a civilní ochrana“ vydané pod č.j. MV-23710-1/PO-2008 dne 
12. března 2008. 
 

 
Předmět: 

 
1 – Úvod do problematiky, stručná charakteristika 

zákonů a prováděcích právních předpisů  
 

 
Počet hodin: 

 
2 

Téma 
číslo 

Počet 
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky Téma výuky 

1. 2 U T/ 
E (1 hod.) 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhláška č. 247/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
vyhláška č. 380/2002 Sb. z hlediska: 
- objasnění pojmů mimořádná událost, civilní obrana, 

ochrana obyvatelstva, integrovaný záchranný systém, 
záchranné práce, likvidační práce, 

- úkoly orgánů obce na úseku ochrany obyvatelstva při 
řešení mimořádných událostí a krizových situací,  

- přípravy obce na mimořádné události a krizové situace, 
organizace a činnost krizových štábů, druhy havarijních 
plánů, 

- úkoly jednotek požární ochrany na úseku ochrany 
obyvatelstva a metodické listy Bojového řádu jednotek 
PO kapitoly Ob. 
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Předmět: 

 
2 – Varování a informování obyvatelstva 

 
Počet hodin: 

 
1 

Téma 
číslo 

Počet 
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky  

Téma výuky 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 U/C  T/P/ 
E (0,5 hod.) 

Metodický list Bojového řádu jednotek PO č. 3/Ob 
- pojem „varování“ a rozdíl mezi varováním 

a vyrozuměním,  
- prostředky využívané k varování, 
- typy koncových prvků, dálkově a místně ovládané prvky 

varování a vyrozumění, 
- varovný signál „Všeobecná výstraha“, 
- odlišnost varovného signálu od ostatních signálů 

(zkušební signál k ověření provozuschopnosti sirén, 
signál „Požární poplach“), 

- způsob ověřování provozuschopnosti systému varování 
(akustická zkouška sirén, místního informačního 
systému), 

- činnost obyvatelstva po vyhlášení varovného signálu, 
- tísňová informace (způsob předání, obsah), 
- odpovědnost za provedení varování obyvatelstva v obci, 
- podíl jednotek SDH obcí na varování obyvatelstva: 

• znalost způsobů a míst odkud se standardním 
způsobem provádí varování a informování 
obyvatelstva, obsluha tohoto zařízení a znalost 
pokrytí podle místních podmínek, 

• předávání informací o hrozícím nebezpečí 
a následném způsobu chování obyvatelstvu, 

• náhradní způsob varování a informování 
obyvatelstva, 

• možné překážky při varování a informování (cizinci, 
neslyšící atd.). 
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Předmět: 3 – Evakuace obyvatelstva  Počet hodin: 2 
    

Téma 
číslo 

Počet 
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky Téma výuky 

3. 2 U  T/ 
E (1 hod.) 

Metodické listy Bojového řádu jednotek PO č. 5/Ob, č. 6/Ob, 
č. 7/Ob  
- obsah pojmu evakuace (rozlišení podle doby trvání, počtu 

evakuovaných apod., samovolná evakuace), 
- postup při evakuaci (vznik mimořádné události, varování, 

rozhodnutí o evakuaci, vyzvání k evakuaci, evakuace), 
- evakuační zavazadlo, 
- zásady opuštění bytu při nařízené evakuaci, 
- zapojení složek IZS do evakuace (zabezpečení evakuace), 
- úloha obce při evakuaci,  
- zvláštnosti provádění a zabezpečení evakuace v rámci 

povodňové ochrany, 
- zvláštnosti provádění evakuačních opatření v okolí 

jaderných zařízení, 
- podíl jednotek SDH obcí při evakuaci obyvatelstva: 

• informace k přípravě evakuačního zavazadla a 
k zásadám opuštění bytu, 

• obsluha evakuační střediska (označení, evidence 
osob, poskytování základních informací), 

• podíl na vybavení evakuačního střediska (přijímacího 
střediska), 

• pomoc při evakuaci osobám se sníženou schopností 
pohybu nebo neschopných pohybu.  
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Předmět: 4 – Nouzové přežití obyvatelstva a humanitární 

pomoc 
Počet hodin: 3 

    
Téma 
číslo 

Počet 
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky Téma výuky 

4. 3 U/C T/P/ 
E (0,5 hod.) 

Metodický list Bojového řádu jednotek PO č. 8/Ob 
- obsah pojmů nouzové přežití, nouzové ubytování, 

humanitární pomoc, 
- možnosti využití organizací poskytující humanitární 

pomoc, 
- informace o použitelnosti skladů humanitární pomoci 

HZS ČR, 
- činnost jednotek PO při humanitární pomoci 

obyvatelstvu a zajištění podmínek pro jeho nouzové 
přežití, 

- zřizování provizorního (stacionárního) místa pro 
soustředění osob (do 30 osob) a zajištění péče o ně po 
dobu 6 hodin (přístřeší, světlo, teplo, strava) s využitím 
místních podmínek zpracování požadavků na zásobování 
osob a humanitární pomoc, 

- informování obyvatelstva o problémech v případě 
výpadku dodávky plynu nebo elektrického proudu, 

- zřizování a obsluha místa pro výdej pitné vody, 
- pomoc při zřizování místa pro výdej materiálu 

humanitární pomoci a pomoc při jeho rozdělování. 
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Předmět: 5 – Činnost jednotek při povodních a při poškození 

budov 
Počet hodin: 3 

    
Téma 
číslo 

Počet 
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky Téma výuky 

5. 3 
 

U/C T/P/ 
E (1 hod.) 

Povodně 
Metodické listy Bojového řádu jednotek PO č. 1/Ob, č. 2/Ob, 
a č. 4/Ob 
- organizace povodňové ochrany v ČR, povodňové orgány, 
- druhy povodní, stupně povodňové aktivity, 
- povodňová komise obce, 
- poskytování informací o místech v katastru své obce, ve 

kterých hrozí nebezpečí vzniku povodně (záplavová 
území vodních toků, náplavová místa a místa soustředění 
vody při přívalových deštích a rychlém tání sněhu), 

- zajišťování hlásné povodňové služby, 
- odstraňování překážek z vodního toku, 
- zajištění objektu proti vniknutí vody pomocí 

jednoduchých prostředků, 
- provádění a organizace výstavby protipovodňových hrází,  
- odstraňování následků povodní v obytných a veřejných 

prostorech, 
- poskytování informací o zásadách použití vysoušečů. 

 
Zajišťování staveb poškozených mimořádnou událostí 

- pohyb ve výškách a nad volnou hloubkou, jištění druhé 
osoby, 

- základní materiály konstrukce staveb,  
- provizorní zabezpečování stavebních konstrukcí staveb 

(nosná část a plášť střech) narušených větrem, 
krupobitím, stabilizace nosných částí budov, provizorní 
opravy krovů, střech  



T OOB-16 MV-GŘ HZS ČR  
 

9 
 

 
    
Předmět: 6 – Nebezpečné látky a ochrana jednotlivce při 

úniku nebezpečných látek 
Počet hodin: 2 

    
Téma 
číslo 

Počet 
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky Téma výuky 

6. 2 U/C T/P/ 
E (1 hod.) 

- nejčastější nebezpečné látky v obci, jejich rozpoznání, 
první pomoc,  

- možné zdroje ohrožení v místních podmínkách 
(stacionární – zimní stadion, úpravna vody atd., mobilní – 
doprava), 

- varování obyvatel při úniku nebezpečných látek, 
- individuální ochrana (prostředky individuální ochrany a 

jejich určení), 
- improvizované prostředky ochrany dýchacích cest a 

povrchu těla, 
- improvizovaná ochrana s využitím ochranných vlastností 

staveb. 
Označování oblastí s výskytem nebezpečných látek 
- rozpoznání úniku nebezpečných látek (charakteristika 

úniku nebezpečných látek, označení výstražnými 
značkami, R, S, H, P věty, ADR/RID). 

Dekontaminace osob a techniky  
- postup při procesu dekontaminace (evidence, předání 

pytlů na odběr ošacení, převzetí ošacení a výdej 
náhradního), 

- dekontaminace techniky nebo osob s využitím 
improvizovaných prostředků (nutno brát ohled na reálné 
nebezpečí v místě dislokace jednotky, stav ochranných 
prostředků a předurčenost jednotky). 

 
 

Předmět: 7 – Psychosociální péče o postižené obyvatelstvo 
a preventivně výchovná činnost obyvatel Počet hodin: 1 

 
Téma 
číslo 

Počet 
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky Téma výuky 

7. 1 U T/ 
E (1 hod.) 

Metodický list Bojového řádu jednotek PO č. 9/Ob  
- zásady komunikace s osobami zasaženými mimořádnou 

událostí. 
Preventivně výchovná činnost (PVČ) 
- možnosti organizace PVČ obyvatel v obci, 
- přístup k cílovým skupinám obyvatel a obsah sdělení, 
- realizované projekty – subjekty podílející se na PVČ, 
- pomůcky a materiály k PVČ. 
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Předmět:  8 – Ověření znalostí Počet hodin: 2 
    

Téma 
číslo 

Počet 
hodin 

Místo 
výuky 

Způsob 
výuky Téma výuky 

8. 2 U/C T/P Ověření znalostí z e-learningu – vstupní test 
Praktická zkouška a závěrečný test. 
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