KRIZOVÁ DOKUMENTACE OBCE

SYSTÉM POMOCI
OHROŽENÝM A POSTIŽENÝM OBČANŮM MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI/KRIZOVÝMI SITUACEMI
Rozsah události
Mimořádná událost, tzn. omezení,
ohrožení nebo poškození jednotlivce
v důsledku: zdravotních potíží, úrazu,
nehody, havárie
zpravidla nevyžadující zásah ani jedné
z hlavních složek IZS
Mimořádná událost, tzn. omezení,
ohrožení nebo poškození jednotlivce, nebo
jednotlivců v důsledku:
• úrazu, zdravotních potíží;
• působení přírodních sil, poruch, nehod,
havárií, požárů, výbuchů, destrukce staveb,
• násilné trestné činnosti atd.
a vyžadující zásah minimálně jedné
z hlavních složek IZS

První pomoc

Neodkladná
(urgentní) pomoc

Mimořádná událost, tzn. ohrožení nebo
poškození skupin obyvatel, nebo v důsledku
velkých majetkových škod:
• působení sil a jevů, vyvolaných činností
člověka (nehody, havárie, úniky škodlivin,
požáry, výbuchy, ….., …..)
• nebo přírodních pohrom,
ohrožující životy a zdraví osob, materiální a
duchovní hodnoty nebo životní prostředí a
vyžadující provedení záchranných a
likvidačních prací minimálně dvěma
hlavními složkami IZS
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Provádí, řídí, nařizuje

Činnost

Záchranné a
likvidační práce

Občan – laická pomoc
Událost řeší sám postižený občan nebo
jeho nejbližší příbuzní, kolegové, známí,
případně jiná přítomná osoba.

Záchranná zdravotnická služba
Hasičský záchranný sbor
Policie ČR
Událost řeší každá složka IZS
SAMOSTATNĚ podle své působnostivelitel zásahu (HZS), vedoucí lékař (ZZS),
velitel (Policie ČR).

Hlavní složky IZS s přispěním dalších
složek IZS, případně povoláním a
nasazením vybraných podnikajících
právnických fyzických osob.
Zásah řídí velitel zásahu, událost řeší
složky IZS SOUČINNOSTNĚ (úzce
spolupracují v místě zásahu).
Orgány obcí mohou být požádány o pomoc
při realizaci záchranných a likvidačních
prací.
Záchranné a likvidační práce koordinuje
starosta obce s rozšířenou působností,
pokud jej velitel zásahu o koordinaci
požádal.
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Čas zahájení a délka řešení
události, či situace
Čas zahájení řešení mimořádné
události:
- okamžitě, resuscitace nejpozději
do 5 minut
Délka řešení mimořádné události:
- minuty
Čas zahájení řešení mimořádné
události:
• ZZS do 20 minut
• HZS dle dojezdu 7–20 minut
• Policie ČR dle možnosti
Délka řešení mimořádné události:
- minuty
Čas zahájení řešení mimořádné
události:
• ZZS do 20 minut
• HZS dle dojezdu 7–20 minut
• Policie ČR dle možnosti
• další složky IZS – minuty až
hodiny
• podnik. právnické osoby – hodiny
• starosta obce - minuty
• starosta obce s rozšířenou
působností - hodiny
Délka řešení mimořádné události:
- minuty
- hodiny
- dny (vyjímečně)
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Rozsah události
Mimořádná událost/Krizová situace
tzn. ohrožení, poškození, ničení velkých
skupin obyvatel obcí, či kraje nebo velké
majetkové škody vyvolané potenciálními
zdroji krizových situací:
- PŘÍRODNÍ, TECHNOLOGICKÉ,
TECHNOGENNÍ, ENVIRONMENTÁLNÍ,
EKONOMICKÉ, POLITICKÉ,
SPOLEČENSKÉ

a vyžadující provedení záchranných a
likvidačních prací složkami IZS a dalšími
silami a prostředky
Může být vyhlášen STAV NEBEZPEČÍ (na
území kraje, nebo jeho části)

Krizová situace tzn. ohrožení, poškození,
ničení, devastace velkých skupin obyvatel
několika krajů, nebo dokonce státu, nebo
rozsáhlé majetkové škody vyvolané
potenciálními zdroji krizových situací:
- přírodními
- technogenními, environmentálními
- společenskými, ekonomickými
a vyžadující provedení záchranných a
likvidačních prací složkami IZS, dalšími
silami a prostředky, včetně mobilizačně
vytvořených
Může být vyhlášen NOUZOVÝ STAV (na
území krajů, nebo na celém území státu),
STAV OHROŽENÍ STÁTU, VÁLEČNÝ
STAV (na celém území státu)
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Provádí, řídí, nařizuje

Činnost

Záchranné a
likvidační práce,
OCHRANA
OBYVATEL,
REALIZACE
KRIZOVÝCH
OPATŘENÍ

Orgány krizového řízení nasazením všech
složek IZS, vybraných sil a prostředků,
realizací opatření ochrany obyvatel a
vybraných krizových opatření.

Čas zahájení řešení události,
či situace
Čas zahájení řešení mimořádné
události, nebo krizové situace:
- hodiny
- dny (dle situace)

Událost je řešena KOMPLEXNĚ orgánem
krizového řízení na úrovni obce, obce
s rozšířenou působností, nebo kraje.

Délka řešení mimořádné události:
a) není vyhlášen stav nebezpečí
- hodiny
- dny
Situaci řeší a řídí starosta obce, starosta
Délka řešení krizové situace:
obce s rozšířenou působností, nebo hejtman b) je vyhlášen stav nebezpečí
kraje se svými krizovými štáby.
- dny
- týdny
- měsíce (vyjímečně)
Orgány státu a orgány krizového řízení,
nasazením složek IZS, vybraných sil a
Čas zahájení řešení krizové situace:
prostředků včetně zahraničních, realizací
- dny
opatření ochrany obyvatel, krizových,
- týdny (dle situace)
nouzových, bezpečnostních, obranných,
režimových a mobilizačních opatření.

Záchranné a
likvidační práce,
OBRANNÁ
BEZPEČNOSTNÍ Událost je řešena SYSTÉMOVĚ na úrovni
ústředních orgánů státní správy, nebo
Délka řešení krizové situace:
A OCHRANNÁ
vlády.
a) je vyhlášen nouzový stav
OPATŘENÍ
Situaci řeší a řídí ústřední komise, nebo
premiér, nebo ústřední orgán státní správy,
se svými štáby, dále všechny orgány
krizového řízení na úrovni kraje, obce s
rozšířenou působností a obce.
Jsou nasazeny všechny disponibilní síly a
prostředky, zálohy a zásoby v rámci státu,
či za použití mezinárodní pomoci.
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- týdny
- měsíce (vyjímečně)

b) je vyhlášen stav ohrožení státu,
nebo válečný stav
- měsíce
- roky
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