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Vážené dámy a pánové, milé čtenářky a čtenáři této příručky.
Když německá nadace arche noVa po povodních v roce 2013 ve spolupráci s Kulturní kanceláří Drážďany 
(Kulturbüro Dresden) zahájila Program pomoci při povodních v Německu a Česku, nebylo možné rozsah 
a dopad tohoto programu předpokládat. Ačkoli byly škody nižší než při povodních 2002, důsledky byly 
značné. Opětovná nutná výstavba byla výzvou především pro veřejně prospěšné spolky a další neziskové 
organizace. 

Některé organizace nebyly v roce 2013 povodněmi zasaženy poprvé. S velkou vodou již měly zkušenosti 
a vyvodily z nich opatření. Leckterý spolek přesídlil na jiné místo, jiní vybudovali budovy nové a odolné 
proti povodním. 

Podle všech předpokladů bude v důsledku klimatických změn i nadále přibývat extrémních povětrnostních 
jevů, jako např. bouří a průtrží mračen – se všemi jejich důsledky. Lidská činnost jako zpevňování půdy 
a zastavování přírodních retenčních ploch negativní účinky dodatečně zesilují. Proto je důležité, abychom 
se co nejlépe připravili, i když stoprocentní ochrana před přírodními katastrofami neexistuje.

Co přesně by mělo být v organizacích učiněno? Kromě stavebních preventivních opatření a úpravy 
pojistného se především jedná o stupeň připravenosti. Nejedná se pouze o postoj, ale o cestu 
s postupnými praktickými kroky. Jde především o společné vypracování preventivních plánů. Jedině tak 
mohou všichni zúčastnění v případě mimořádné události jednat rychle a koordinovaně. 

Touto příručkou podporuje spolek arche noVa a Kulturní kancelář Drážďany (Kulturbüro Dresden) vaše 
snahy o nastavení preventivních opatření před mimořádnou událostí ve vaší organizaci. Nadace arche 
noVa vychází ze svých vlastních zkušeností a poznatků při tvorbě preventivních opatřeních pro případ 
přírodních pohrom v tuzemsku a zahraničí. Kulturní kancelář Drážďany přispívá svojí expertízou v oblasti 
podpory procesů. Její pracovníci poskytují po řadu let veřejně prospěšným organizacím poradenství při 
realizaci plánovaných projektů. 

Stávající příručka pro zvládání přírodních mimořádných událostí v organizacích má za cíl zvýšit povědomí 
o možných rizicích a pomoci vám se na mimořádné události připravit. Naší snahou je přispět k tomu, 
aby téma zvládání přírodních pohrom vešlo ve známost i za hranicemi vaší organizace.

WSVEN SE IFERT
JEDNATEL
ARCHE NOVA — IN ITIATIVE FÜR MENSCHEN IN NOT E.V.
(I N I C IATIVA PRO ČLOVĚKA V TÍSN I)

FRANZISKA GRIMM
JEDNATELKA
KULTURBÜRO DRESDEN
(KULTURN Í KANCELÁŘ DRÁŽĎANY)

Spolupráce s Dobrovolnickým centrem byla zahájena po povodních 2013, kdy bylo DC osloveno spolkem 
arche noVa k uspořádání 2 zážitkových víkendů pro děti z rodin, které měly zaplavený domov po toku Labe 
od Litoměřic přes Ústí nad Labem po Děčín. Následně jsme se zúčastnili proškolení německých zástupců 
spolků, svazů a zájmových skupin v záplavových územích a vznikla myšlenka tuto Metodiku přeložit 
a adaptovat pro české organizace. Vidíme velký smysl v době klidu a míru odbornou i laickou veřejnost 
preventivně proškolovat a zvyšovat připravenost pro případné události. Naší snahou je, aby spolky 
a zájmová sdružení prověřovaly svou připravenost, ověřovaly své znalosti a ovládaly postupy vedoucí 
ke snižování nákladů a škod v každé budoucí mimořádné události. V roce 2017 a 2018 realizujeme první 
semináře pro zájemce a poskytujeme jim tento metodický materiál.

MGR. LENKA ČERNÁ
PŘEDSEDKYNĚ RADY SPOLKU DOBROVOLN ICKÉ CENTRUM, Z.S.

PŘEDM
LUVA

ZVLÁDÁNÍ PREVENCE M
IM

OŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH 



ÚVOD
ZVLÁDÁNÍ PREVENCE M

IM
OŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH 



7

ÚVOD

POUŽÍVÁNÍ PŘÍRUČKY

ŘÍZENÍ MIMOŘÁDNÉ PŘÍRODNÍ UDÁLOSTI — KOLOBĚH

Prší celé dny a jindy neškodný potok se náhle stává strhujícím tokem. Přírodní mimořádné události 
je možné předvídat jen omezenou měrou a nejsou kontrolovatelné. Ale můžeme se na ně připravit. 
Kdo začíná jednat až v případě nouze, ten v hektičnosti okamžiku selže a ohrozí tím v nejhorším případě 
sebe i ostatní. Dobrá příprava pomáhá v případě mimořádné události snížit riziko pro člověka, zvířata, 
škody na majetku i životním prostředí na co nejnižší míru. Systematický přístup je tedy povinností – stejně 
jako uvážlivé plánování pro nejhorší možné případy.

Pokyny a krizové scénáře, které naleznete v této příručce, jsou založeny na osobních zkušenostech lidí 
a organizací v průběhu a po ukončení červnových povodní na Labi v roce 2013. Doporučení byla sestavena 
především s ohledem na možné další povodně. Berou ale také v úvahu případná přírodní rizika, která 
mohou být pro většinu organizací nebezpečná – například bouře.

Pokud budete mít čas pro průběžné doplňování a aktualizování této příručky, budete co nejlépe připraveni 
v případě mimořádné události s cíleným využitím času během a po přírodní události – a to i v případě, 
pokud budete muset být rychle evakuováni.

Doporučujeme vám zaevidovat kontaktní údaje, které jsou relevantní pro případ mimořádné události, 
a také uložit nejdůležitější dokumenty organizace v kopii, které možná budete v případě vzniku škody 
po události velmi rychle potřebovat. Na základě našich zkušeností je smysluplné aktualizovat kontaktní 
údaje a plán prevence minimálně jednou za rok. Šanon Metodiky je úmyslně větší, aby pojmul vaše další 
dokumenty a materiály vztahující se k vaší připravenosti.

Můžeme se poučit z dosavadních povodní na Labi a Dunaji a jejich přítocích v letech 2002, 2006 
a 2013 a lépe se připravit na možné budoucí hrozby. Jednotlivé kroky přípravy na mimořádné události 
a následných opatření po nich, jsme znázornili na následující straně v modelu cirkulace.
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OŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH 
ÚVODI DENTIFIKACE

• analyzovat nebezpečí 
a možné škody

• sbírat zkušenosti
• společně přepracovat 

krizové scénáře

• sestavit krizové scénáře 
k zamezení škod

• použít krizové scénáře  
v souladu se situací

• zohlednit pokyny

VYHODNOCENÍ

PLÁNOVÁNÍ

REALIZACE

IDENTIFIKACE R IZIK

PLÁNOVÁNÍ PRO PŘÍPAD MIMOŘÁDNÉ 
UDÁLOSTI

REALIZACE Ř ÍZEN Í MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

VYHODNOCENÍ Ř ÍZEN Í MIMOŘÁDNÉ 
UDÁLOSTI

Na začátku stojí analýza rizik. Nejdříve vytvořte 
přehled, jaká možná přírodní nebezpečí se týkají 
vaší organizace a to tím, že projdete seznam 
různých mimořádných událostí. Aby bylo možné 
posoudit potenciální škody, je nutná výměna 
zkušeností mezi staršími a mladšími, případně 
také bývalými členy organizace. Vytvořte nejlépe 
základní tým, který téma zvládání mimořádných 
přírodních událostí pro vaši organizaci vyvine 
a pravidelně aktualizuje. Jednotlivé osoby přitom 
mohou převzít různé úkoly, například shromáždit 
informace o právních požadavcích, udržovat 
kontakt se státními a komunálními organizacemi 
ochrany před katastrofami, informovat se 
o stavebních opatřeních a v případě mimořádné 
události být důležitou kontaktní osobou pro členy 
organizace. Je také doporučováno, aby 
se základní tým setkal s místními hasiči a dalšími 
důležitými místními organizacemi a společně 
si představili a projednali možné scénáře. 

Pro každé jednotlivé přírodní nebezpečí 
můžete následně pomocí Pokynů ke zvládnutí 
mimořádné události vytvořit individuální plán 
pro případ mimořádné události. Navrhujeme 
k sestavení preventivního plánu použít jednotlivé 
krizové scénáře. Příklad s návodem naleznete 
v zadní části této příručky. Vytvořené krizové 
scénáře nejsou nikdy statické a ukončené, 
ale vyžadují průběžný přezkum, přizpůsobování 
a doplňování.

Jakmile se u vybraných přírodních událostí 
v rámci různých scénářů zvyšuje riziko ohrožení 
(např. zvedne se hladina Labe nebo se vyskytuje 
rychlost větru až 100 km/h), přichází čas 
na váš preventivní plán. Realizujte podle situace 
v něm uvedená opatření a aktivujte například 
řetězec telefonátů, abyste včas dostali do bezpečí 
vybavení organizace.

Když nebezpečí pomine a vzniknou pouze 
malé škody, popř. jste je již odstranili, vezměte 
si čas na vyhodnocení. Zapojte pokud možná 
co nejvíce členů organizace a dobrovolníků, 
abyste shromáždili zkušenosti a z nich vyvodili 
závěry. Využijte tento čas také k tomu, abyste 
podle nich přizpůsobili vaše krizové scénáře. 
Čas, který nyní investujete, vám pomůže být lépe 
připravený před případnou další mimořádnou 
přírodní událostí. 

Nicméně pokud má být chráněno mnoho lidí 
nebo majetek velmi vysoké věcné hodnoty, 
měli byste společně s profesionálními poradci 
z oblasti ochrany před mimořádnými přírodními 
událostmi, sestavit pro vaše organizace mnohem 
podrobnější preventivní plán. Stávající příručka 
vám nicméně nabízí možnost rozvinout plán 
zvládnutí mimořádné události ve vaší organizaci 
ve smyslu vlastní prevence bez finančních 
nákladů.

1

2

3

4
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ÚVODŠ ÍŘEN Í INFORMACÍ

Efektivní zvládání mimořádných událostí se může zdařit pouze tehdy, když je na místě informováno 
o sestaveném preventivním plánu a nezbytných opatřeních co nejvíce zúčastněných. Zvěte a organizujte 
pravidelná setkání, abyste si vždy znovu připomněli poslední povodeň nebo poslední fázi sucha, a abyste 
společně vyvíjeli nápady, jak je možné předcházet škodám. Když je téma představeno a projednáváno 
ve větší skupině, je vhodné pro skupinu o více než čtyřech lidech zajistit moderátora, který Vám pomůže 
strukturovat diskuzi. V nejlepším případě uděláte ze zvládání mimořádných událostí součást vzdělávání 
ve vaší organizaci, protože čím více času uplyne od katastrofické události, tím více mizí povědomí 
o potenciálním nebezpečí způsobeném přírodními pohromami.

Projednávejte téma také pravidelně v jiných kruzích – například v rodině, na setkáních se sousedy nebo 
při zasedání rady obce. Také mluvte s jinými neziskovými či příspěvkovými organizacemi nebo živnostníky 
ve vašem okolí, kteří by mohli být zasaženi stejnými přírodními pohromami. V některých případech může 
větší organizace pomoci manuální prací, zatímco středně velká firma může na omezenou dobu nabídnout 
skladovou kapacitu. V ideálním případě se doplní vaše potřeby a vzroste počet pomocných rukou 
a disponibilních prostředků v případě, že dojde ke skutečnému ohrožení. 
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ANALÝZA RIZIK PRO ORGANIZACI

ANALÝZA R IZIK PRO ORGANIZACE

Přírodní živly, ohrožující infrastrukturu, se budou vyskytovat stále znovu. A tím také devastující důsledky 
jako zničený inventář, škody na budovách, zničené venkovní plochy atd. Obzvláště tragické je, že kromě 
finančních ztrát, je nutné zvládnout i emočně vypjatější momenty. Co vybudovali členové organizace 
během mnoha dobrovolných hodin, je povodněmi nebo požárem v krátké době zničeno. Nyní to znamená 
začít znovu a znovu investovat čas, sílu a nervy do veřejně prospěšného cíle, zatímco musí být současně 
odstraňovány případné soukromé škody.

Mnohá nebezpečí jsou měřitelná na základě konkrétních čísel, např. stavů hladiny vody nebo rychlostí 
větru. Navíc byste měli využít zkušeností členů organizace, kteří zažili mimořádné přírodní události 
a jejich důsledky. Hovořte s nimi a sepište tyto vědomosti, aby budoucí členové měli základ pro 
rozhodování a mohli učinit preventivní opatření pro případ další mimořádné události.

Následující listy vám mají pomoci tyto zkušenosti a čísla zdokumentovat, aby toto povědomí zůstalo 
ve vaší organizaci zachováno. Vybrané události zahrnují nejčastější přírodní živly ve Střední Evropě.

POVODEŇ — PRŮTRŽ MRAČEN — BOUŘE — SN ÍH — SUCHO — POŽÁR

Další katastrofické scénáře, jako chemická havárie v továrně v sousedství, velká dopravní nehoda 
nebo útok, zde nejsou zahrnuty, protože takováto nebezpečí vyžadují zvláštní opatření, v závislosti 
na umístění organizace. Můžete však analyzující listy také používat pro tyto účely a vytvořit odpovídající 
krizové scénáře.
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POVODEŇ —PRŮTRŽ MRAČEN — BOUŘE — SN ÍH — SUCHO — POŽÁR

Povodně se všemi svými důsledky patří mezi nejčastější mimořádné přírodní události na naší planetě. 
S přibývajícím využíváním oblastí v blízkosti řek lidmi se tyto stávají přírodními pohromami, před kterými 
je nutné se chránit.V případě vytrvalých srážek a vysokého množství srážek může podél vodních toků 
a v jejich širém okolí docházet k povodním. Následky jsou škody způsobené zaplavením a plovoucími 
nečistotami, ale vyskytují se také sesuvy půdy či zřícení skal.

Povodňové škody jsou závislé, mimo jiné, na stavu hladiny vody a na rychlosti 
proudění vody. Na webu http://hydro.chmi.cz/hpps/index.php?lng=CZE
naleznete oficiální stavy hladiny vody na většině českých tocích.

ANALÝZA RIZIK PRO SCÉNÁŘ POVODNĚ ZPRACUJTE NEJDŘÍVE NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ 
ORGAN IZACE PŘEHLED POTENCIÁLN ÍCH ŠKOD 
ZPŮSOBENÝCH POVODN Í A ZADEJTE PŘÍSLUŠNÉ 
ČÍSLO SCÉNÁŘE.

HLAD INA VODY, 
STUPEŇ POVODŇOVÉ AKTIVITY

CO SE STANE? ČÍSLO SCÉNÁŘE

Příklad:

4,20 m

stupeň povodňové aktivity: 1

Příklad:

Povodeň na Labi horní hrana pobřežního náspu.
V malé hale pro čluny stojí voda po kotníky.

Příklad:

KSc — PO — 1
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Průtrž spojená s bouřkami se vyskytuje zejména v letních měsících. V takovém případě spadnou během 
krátké doby srážky, které v souhrnu obvykle spadnou za jeden měsíc. Voda nedokáže dostatečně rychle 
odtéci a hledá si nové cesty. Jak tyto vypadají, se většinou dá říci jen z vlastní zkušenosti – zde je důležité 
se na tyto zkušenosti dotázat v rámci organizace a zdokumentovat, aby poznatky mohly být použity při 
příštím varování před příští bouří.

Ohrožení vaší budovy a vašeho inventáře je silně závislé na očekávaném množství srážek za hodinu. 
Aktuální vývoj a předpovědi srážek naleznete na internetových stránkách Českého hydrometeorologického 
ústavu: http://portal.chmi.cz/

ANALÝZA RIZIK PRO SCÉNÁŘ PRŮTRŽ 
MRAČEN

ZPRACUJTE NEJDŘÍVE NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ 
ORGAN IZACE PŘEHLED POTENCIÁLN ÍCH ŠKOD 
ZPŮSOBENÝCH PRŮTRŽÍ MRAČEN A ZADEJTE 
PŘÍSLUŠNÉ ČÍSLO SCÉNÁŘE.

MNOŽSTVÍ SRÁŽEK, DRUH CO SE STANE? ČÍSLO SCÉNÁŘE

Příklad:

silný bouřkový déšť

80mm/h

Příklad:

Voda teče přes podzemní garáže do sklepa.

Příklad:

KSc — PM — 1

POVODEŇ — PRŮTRŽ MRAČEN — BOUŘE — SN ÍH — SUCHO — POŽÁR
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Bouře nebo silný vítr jsou přírodní meteorologické jevy, které se vyskytují v průběhu celého 
roku – v letních měsících často spojené jako poryvy větru s bouřkami a průtrží mračen, na podzim a v zimě 
spíše jako dlouhodobá bouře. Obojí může vést k poškození budov, inventáře a zařízení vaší organizace. 
Nejen padající stromy se mohou stát problémem, ale také odvátý inventář, jako např. venkovní posezení.

Ohrožení prostranství vaší organizace je velmi závislé na rychlosti větru.
Aktuální vývoj a předpovědi srážek naleznete na internetových stránkách Českého hydrometeorologického 
ústavu: http://portal.chmi.cz/

ANALÝZA RIZIK PRO SCÉNÁŘ BOUŘE ZPRACUJTE NEJDŘÍVE NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ 
ORGAN IZACE PŘEHLED POTENCIÁLN ÍCH ŠKOD 
ZPŮSOBENÝCH BOUŘÍ A ZADEJTE PŘÍSLUŠNÉ ČÍSLO 
SCÉNÁŘE.

RYCHLOST VĚTRU, TYP CO SE STANE? ČÍSLO SCÉNÁŘE

Příklad:

silná bouře
až 100 km/h

Příklad:

Ohrožený venkovní mobiliář na zahradě.

Příklad:

KSc — B — 1

POVODEŇ — PRŮTRŽ MRAČEN — BOUŘE — SN ÍH — SUCHO — POŽÁR



15

ZVLÁDÁNÍ PREVENCE M
IM

OŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH 
ANALÝZA RIZIK PRO ORGANIZACI

Sníh je zpravidla nebezpečný pro budovy jen ve velkém množství při oblevě a při současném dešti, protože 
pak prudce vzroste zátěž střechy. Zároveň ale může docházet také k omezení, v nejhorším případě také 
ke kolapsu, silničního provozu.

Sněhovými závějemi může navíc docházet k dalším omezením: dopravní cesty se stanou neprůjezdné,  
lidé zůstávají zasněžení ve svých vozidlech nebo obce popř. jednotlivé části obcí jsou odříznuté od okolního 
světa. Kromě toho může selhat zásobování a likvidace odpadů, dodávky elektřiny, vody anebo topení.

ANALÝZA RIZIK PRO SCÉNÁŘ SNÍH ZPRACUJTE NEJDŘÍVE NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ 
ORGAN IZACE PŘEHLED POTENCIÁLN ÍCH ŠKOD 
ZPŮSOBENÝCH SNĚHEM A ZADEJTE PŘÍSLUŠNÉ 
ČÍSLO SCÉNÁŘE.

MNOŽSTVÍ SNĚHU, DRUH CO SE STANE? ČÍSLO SCÉNÁŘE

Příklad:

výše sněhu je 1m

Příklad:

Střecha haly ohrožena tíhou sněhu.

Příklad:

KSc — S — 1

POVODEŇ — PRŮTRŽ MRAČEN — BOUŘE — SNÍH — SUCHO — POŽÁR
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Sucho je problémem zejména pro organizace s venkovními zařízeními nebo chovem zvířat. Zvláštní 
nebezpečí existuje navíc pro organizace, které mají svá zařízení a budovy v blízkosti lesů nebo polí, neboť 
s přetrvávajícím horkem a současným suchem se zvyšuje nebezpečí požáru. Kromě toho se může zvýšit 
teplota vody v řekách a dalších vodních tocích a nebo mohou koryta řek vysychat.

Dobrou prevencí proti suchu je šetrné zacházení s vodou. Kromě toho může nádrž s dešťovou vodou 
výrazně snížit spotřebu pitné vody.

ANALÝZA RIZIK PRO SCÉNÁŘ SUCHO ZPRACUJTE NEJDŘÍVE NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ 
SPOLKU PŘEHLED POTENCIÁLN ÍCH ŠKOD 
ZPŮSOBENÝCH SUCHEM A ZADEJTE PŘÍSLUŠNÉ 
ČÍSLO SCÉNÁŘE.

SUCHO, POPIS CO SE STANE? ČÍSLO SCÉNÁŘE

Příklad:

přetrvávající sucho déle,
než 3 dny

Příklad:

Tráva na trávníku malého hřiště usychá.

Příklad:

KSc — Su — 1

POVODEŇ — PRŮTRŽ MRAČEN — BOUŘE — SN ÍH — SUCHO — POŽÁR
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Oheň a jeho nebezpečí se nedají naplánovat. Nicméně většině požárních pohrom předchází menší 
počáteční požáry, jejichž příčiny mohou být při správné přípravě odstraněny. Zvláštní pozornost byste 
proto měli věnovat následujícím příčinám požárů: úder blesku, samovznícení, topná tělesa, mechanická 
a elektrická energie, otevřený plamen a oheň a nádrže s nebezpečím výbuchu.

Myslete na to, abyste vaše členy vyškolili v používání hasicích přístrojů, školení pravidelně procvičovali 
a připravili dostatečný počet hasicích přístrojů, které budou dobře přístupné a označené.

ANALÝZA RIZIK PRO SCÉNÁŘ OHEŇ ZPRACUJTE NEJDŘÍVE NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ 
ORGAN IZACE PŘEHLED POTENCIÁLN ÍCH NEBEZPEČÍ 
POŽÁRU A ZADEJTE PŘÍSLUŠNÉ ČÍSLO SCÉNÁŘE.

OBLAST, PROSTOR CO JE V NEBEZPEČÍ? ČÍSLO SCÉNÁŘE

Příklad:

dílna

Příklad:

Lehce hořlavé předměty, například chemikálie na čištění.

Příklad:

KSc — O — 1

POVODEŇ — PRŮTRŽ MRAČEN — BOUŘE — SN ÍH — SUCHO — POŽÁR



POKYNY

KE ZVLÁDNUTÍ 

UDÁLOSTI

ZVLÁDÁNÍ PREVENCE M
IM

OŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH 



19

ZVLÁDÁNÍ PREVENCE M
IM

OŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH 
POKYNY KE ZVLÁDNUTÍ M

IM
OŘÁDNÉ UDÁLOSTI

POKYNY KE ZVLÁDNUTÍ UDÁLOSTI

Při zvládání mimořádných událostí na našem území se většinou méně jedná o přežití, než o odvrácení 
nebezpečí pro materiální statky. Přesto platí:

OCHRANA LID Í A ZVÍŘAT MÁ V KAŽDÉM PŘÍPADĚ PŘEDNOST.

Následující pokyny jsou časově rozděleny na před, během a po mimořádné události. Sestavili jsme, podle 
našeho názoru, důležité a nezbytné pokyny. Jedná se pouze o doporučená opatření na základě našich 
zkušeností. Pro všechny pokyny platí, že byste v případě pochybnosti měli zapojit odborníky, aby byla 
posouzena nebezpečí a rizika, popřípadě provedena relevantní bezpečnostní opatření. Vzhledem k tomu, 
že tato příručka je založena na zkušenostech s povodněmi, označili jsme pro tyto účely specifické pokyny 
odděleně symbolem pro povodně. 

Před mimořádnou událostí by měla být učiněna, pokud je to možné, preventivní stavební opatření a mělo 
by být přizpůsobeno pojistné krytí. V rámci organizace by měla být závazně stanovena personální 
odpovědnost pro případ mimořádné události, měl by být k dispozici plán zvládání pohrom a také uloženy 
všechny potřebné dokumenty a informace organizace. 

Během mimořádné události jsou prvořadá pravidla chování, která by měla být známa všem zúčastněným 
pro jejich vlastní ochranu. K tomu náleží průběžná bezpečnostní opatření za účelem minimalizace škod. 
Po mimořádné události platí, že je třeba škodu uvážlivě zdokumentovat a odstranit. Včas by nyní mělo být 
také analyzováno zvládnutí mimořádné události. Sestavili jsme také tipy pro práci s tiskem a veřejností, 
abyste dobře zvládli dobu po přírodní události v rámci vnější komunikace.

Udělejte si čas a podtrhněte pokyny, které jsou pro Vás vhodné. Vezměte v potaz, že každá organizace 
potřebuje vlastní preventivní plán. Doplňte proto pokyny vhodné pro vaši organizaci, pro smysluplný 
a pro organizaci specifický preventivní plán.
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PŘED MIMOŘÁDNOU UDÁLOSTÍ

ZABEZPEČENÍ DOKUMENTŮ ORGANIZACE

Zabezpečte vaše důležité dokumenty organizace
a vytvořte kopie. K tomu můžete použít následující
pořadač. Je smysluplné mít všechny dokumenty
na jednom místě a nemuset je v případě nouze
teprve hledat. Důležitými dokumenty organizace,
např. pro podání žádosti o náhradu škody, jsou:

• Stanovy.
• Výpis z registrace spolku.
• Seznam členů.
• Zápisy ze schůzí představenstva a zástupců 

spolku za posledních dvanáct měsíců.
• Rozhodnutí o přidělení grantu a vyúčtování 

dotačních prostředků.
• Účetnictví (také elektronicky zabezpečte 

počítač nebo server).
• Dokumenty o pojištění.
• Smlouvy o pronájmu a další smlouvy. 

(Např. smlouva o pachtovném)
• Faktury pro doložení otevřených platebních 

nároků.
• Veškerá inventarizace pro pojišťovnu, včetně 

fotografií všech předmětů, které jsou nezbytné 
a musely by být nahrazeny.

NOUZOVÉ ZABEZPEČENÍ A PŘIPRAVENÉ
PROSTŘEDKY PRVNÍ POMOCI

• Zřiďte nouzové osvětlení, které může být 
provozováno bez regulérní sítě el. proudu.

• Nakupte kapesní svítilny s dostatkem 
nabitých baterií baterie pravidelně kontrolujte 
a případně vyměňte.

• Zásoby vody a potravin pro dobrovolníky 
v prvních hodinách. Mějte, prosím, na paměti, 
aby potraviny bylo možné konzumovat i za 
studena v případě výpadku

• Otvírák na nouzové potraviny.
• Pořiďte plastové příbory a nádobí.
• Zásoby pravidelně nahrazujte. 

(Postupně zkonzumujte a zajistěte nové.)
• Připravte si pro případ nouze důležité nářadí 

a to běžně nepoužívejte, ale uchovávejte je 
zvlášť mimo vaše ostatní nářadí. 

• Lékárničku první pomoci musíte jako 
organizace vlastnit povinně. Pověste ji tak, 
aby v případě události byla k dosažení 
(např. ne ve sklepě).

• Mějte připravený smartphone nebo fotoaparát 
pro účely pořízení dokumentace.

• Pracovní ochranný oděv a ochranný oděv 
před nepřízní počasí pro zaměstnance 
a dobrovolníky (pracovní rukavice, gumové 
holínky, pláštěnka, pokrývka hlavy proti slunci, 
atd.).

• Krém na opalování, repelenty.
• Pohotovostní pokladna pro důležité výdaje.

STAV SKLADOVÝCH ZÁSOB, ÚDRŽBA
A POŘIZOVÁNÍ NOVÝCH ZÁSOB

Zajistěte si materiál pro vlastní ochranu v případě
mimořádné události – ten může být využíván
i v každodenním životě.

• Pravidelně kontrolujte vaše hasicí přístroje. 
Ty musí být v případě mimořádné události 
dosažitelné a také použitelné.

• Pravidelně udržujte technické nouzové 
vybavení a zařízení (např. vodní čerpadla).

• Zkontrolujte, kde se u vás nachází skříně 
s pojistkami. 

• Ukládejte klíče a zabezpečovací karty 
na jednom místě, aby byl zajištěn rychlý přístup.

• Promluvte si se spřátelenými spolky 
a živnostníky, zda můžete na jejich 
prostranství, které je bezpečné před 
povodněmi, přechodně zaparkovat vozidla 
a uskladnit u nich vybavení nebo zařízení 
organizace. 

• Zkontrolujte, zda je kanalizace, kde to je nutné, 
opatřena zpětnými ventily. V případě nutnosti 
zajistěte jejich dodatečné dovybavení.

• Při vybavování upřednostněte vodu odpuzující 
materiály, jako jsou kovy, plasty, atd.

• Půjčené vybavení (např. lopaty, atd.) vraťte 
záchranářům. Pytle s pískem se většinou 
nevrací, ale organizace je může v malém 
množství sama upotřebit.

ELEKTRICKÝ PROUD A PLYN

• Zajistit vypnutí elektrického proudu, plynu 
a nafty v objektu. Kdo to může/smí udělat?

1
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OBECNÁ PRAVIDLA CHOVÁNÍ

• Zdraví a životy lidí jsou důležitější než záchrana 
životů zvířat nebo ochrana majetku.

• Nepřivádějte sebe a ostatní zbytečně 
do nebezpečí.

• Zalarmujte a evakuujte ohrožené osoby.
• Zůstaňte v klidu, jednejte uváženě, ale rychle. 

Velkému množství škod je možné předcházet 
včasným přijetím ochranných opatření. 
V případě pochybností zajistěte věcí raději více, 
než méně.

• Snažte se udržet přehled. Často má smysl 
jmenovat jednu osobu, která je výhradně 
zodpovědná za koordinaci nouzových opatření.

• Pokud je záchranářský tým na místě, jednejte 
bezpodmínečně a výhradně na základě ujednání 
se složkami integrovaného záchranného 
systému (IZS).

• Nabízejte cíleně pomoc a hledejte cílenou 
pomoc.

• Mějte vaše okolí pod dohledem a udržujte 
kontakt. Potřebuje soused pomoc? Jsou všichni 
ve vašem okolí informováni a v bezpečí?

• Zabezpečte vozidla, aniž byste bránili 
záchranářům nebo překáželi na příjezdových 
cestách.

• Dokumentujte škody fotograficky, aniž byste 
bránili ostatním v jejich práci.

SITUACE A POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY

• Mějte situaci a povětrnostní podmínky 
neustále pod dohledem. Udržujte kontakt 
s příslušnými orgány. Vyhledávejte informace 
ze spolehlivých zdrojů, např. internetových 
stránek krizových štábů nebo médií. Předávejte 
informace o novém vývoji situace co nejrychleji 
postiženým osobám a zaměstnancům.

• Věnujte pozornost trhlinám a prasklinám 
na svazích, abyste rozpoznali nebezpečí sesuvů 
půdy. Informujte případně záchranné složky 
integrovaného záchranného systému.

DOBROVOLNÍC I A ZAMĚSTATNCI ORGANIZACE

Následující informace byste měli pravidelně
předávat a opakovat během zásahu:

• Také v případě mimořádné události je ochrana 
při práci nezbytná. Používejte pro všechny 
práce pracovní obuv a gumové holínky 
a pryžové /pracovní rukavice, abyste se chránili 
před oleji, chemikáliemi, znečišťujícími látkami 
a zraněním.

• Dávejte při záchranných pracích pozor 
na nezbytné vlastní bezpečí.

• Vyhýbejte se pracovnímu přetížení. Dávejte 
pozor také na pracovní přetížení pracovníků 
na místě.

• Při silném slunečním záření používejte 
dostatečně ochranný opalovací krém.

• Shromažďujte kontaktní údaje všech 
pracovníků, aby bylo možné jim poděkovat.

• Telefonujte pouze v naléhavých případech 
a pokud možno raději přes pevnou síť, 
než přes mobilní sítě, aby bylo zabráněno 
přetížení telefonní sítě.

• Vyhýbejte se při povodních kontaktu 
s povrchovými vodami a odpadními vodami 
nebo se chraňte např. voděodolnými kalhotami, 
gumovými holínkami a rukavicemi. Připravte 
si dezinfekční prostředky na ruce.

• Dávejte pozor na plovoucí předměty, které 
by mohly vás a ostatní zranit.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ V BUDOVĚ

Domluvte se v předstihu s hasiči nebo případně
jiným odborníkem na tom, jaká zabezpečující
opatření jsou pro vaši budovu nejdůležitější,
aby se minimalizovala rizika a aby se zamezilo
škodám, např.:
• Vypněte všechny elektrické spotřebiče. 

Výjimku tvoří elektricky poháněná hasicí 
a vodní čerpadla. Německá metodika také 
uvádí: dstraňte pojistky z elektrických instalací, 
aby nedošlo ke zkratu. Odstraňte hlavní 
pojistku.

• Uzavřete hlavní přívod plynu, aby se snížilo 
nebezpečí výbuchu a požáru.

• Zabezpečte spotřebiče, nábytek a cennosti 
v pořadí, v jakém jsou zapsány do vašeho 
preventivního plánu. Nezachraňujte hodnotné 
předměty jako první, nýbrž především 
ty předměty, které jsou pro budoucí práci 
organizace nenahraditelné.

• Zabezpečte toxické a vysoce hořlavé látky 
a chemikálie. Zamezte vzniku ohně.

• Přikryjte ve vnitřních prostorách technická 
zařízení plachtami, pokud je možné očekávat 
kapající kondenzovanou vodu. 

2
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• Naplňte pytle s pískem a stavte překážky, 
např. tam, kde pronikající voda může způsobit 
škody na důležitých zařízeních. V některých 
případech je však vhodné cíleně zaplavit části 
budovy ke generování protitlaku.

• Utěsněte okna a dveře až do výše očekávané 
hladiny vody fóliemi, bedněním, těsnícími 
páskami a podobně.

• Pokud je to možné, vytvořte předinstalované 
nebo mobilní přepážky.

• Zabezpečte náchylné body jako stropní hasicí 
zařízení, externí ventily a hydranty před 
plovoucími předměty a tekoucí vodou.

• Nedotýkejte se žádných zaplavených přístrojů 
a instalovaných zařízení! Neodstraňujte žádné 
kryty.

• Zkontrolujte odtoky, zda nejsou ucpané, 
a ujistěte se, že zůstanou volné i nadále.

UDRŽOVÁNÍ VOLNÝCH PŘÍSTUPOVÝCH CEST

• Informujte se o plánovaných uzavírkách ve vaší 
oblasti, které mohou vzniknout při různých 
stupních poplachu.

• Zabezpečte vozidla, a to i z garáží. Parkujte 
tak, abyste neomezili záchranné složky 
a neblokovali přístupové cesty.

• V případě povodní byste měli při překračování 
zaplavených míst pěšky nebo autem dávat 
pozor a pohybovat se pouze pomalu vpřed.

• Zamezte, aby voda vnikla do prostoru motoru 
stojících nebo jedoucích vozidel, může to vést 
ke značným škodám. Pokud stálo vozidlo 
olejovou vanou ve vodě, již vozidlo nestartujte, 
ale nechte ho odtáhnout.

• Nejezděte při povodních po vodních plochách 
v člunu „na projížďku“, ani tehdy, abyste 
zabezpečili předměty ze zaplavených budov 
spolku.

2
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PO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

PRVNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

• Odstraňte před zahájením prací veškeré zdroje 
nebezpečí.

• Místnosti, v kterých pracujete, dobře větrejte.
• Nechte budovy před vstupem zkontrolovat 

statikem, z hlediska podemletí základů 
a bezpečnosti. 

• Opláchněte obratem stále ještě vlhké bahno. 
Suché bahno je tvrdé jako beton.

• Rozestavte sušící přístroje tak, aby se zamezilo 
poškození stavby a napadení plísněmi a škůdci. 
Zjistěte si, jaké pomocné organizace, prodejny 
stavebních materiálů nebo soukromé stavební 
firmy poskytují sušící přístroje bezplatně.

VYKLIZEN Í A OPĚTOVNÉ ZPROVOZNĚNÍ

• Třiďte řádně odpad. V žádném případě 
nemíchejte nebezpečný odpad a komunální 
odpad.

• Elektrické spotřebiče a plynová zařízení před 
zapnutím nechte odborně zkontrolovat. 

• V případě, že vytekly znečišťující látky, např. 
oleje, barvy, laky, čistidla, prostředky na 
ochranu rostlin atd., informujte hasiče a obecní 
úřad. V takovém případě nekuřte a zamezte 
otevřenému ohni.

• Odstraňte, z důvodu bezpečnosti, zasažené 
podlahové krytiny a ošacení. 

• Překontrolujte případné školy u nádrží 
s topným olejem.

• Odčerpejte vodu až tehdy, kdy se můžete ujistit, 
že z vnějšku na budovu již netlačí žádná voda, 
aby bylo zamezeno škodám na budově. Dávejte 
přitom pozor na hladinu spodní vody.

• Při vrstvách ropných kalů na zahradách 
a polích informujte hasiče a obecní úřad

• Odstraňte veškeré nečistoty z vnitřních 
a vnějších podlahových vpustí, odtokových 
žlabů, svodů, zachycovacích jímek atd.

• Propláchněte vodovod na pitnou vodu před 
jeho zprovozněním a pitnou vodu případně 
převařte.

• Respektujte informace o zákazu koupání.
• Vraťte záchranným sborům zpět půjčený 

materiál, tj. pytle s pískem a podobně.

DOKUMENTACE A VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ
(PO ODKLIZEN Í)

• Dokumentujte, jak průběh, tak i rozsah 
katastrofy pomocí fotografií, paměťových 
protokolů a značení. Dotazujte se případně 
svědků. To pomáhá nejen podávat žádosti 
o dotační prostředky, popř. náhradu škody 
na úřadech a u pojišťoven, ale také při 
posuzování vlivu v případě obnoveného výskytu 
přírodního nebezpečí.

• Dokumentujte zničené předměty pomocí 
fotografií. Zlikvidujte je teprve po domluvě 
s pojišťovnou a jinými poskytovateli financí. 
Nicméně archivujte tyto fotografie nejméně 
po dobu jednoho roku.

• Informujte obratem vaši pojišťovnu. U spolků 
se doporučuje mít kontaktní osobu pro 
pojišťovny, úřady a složky Integrovaného 
záchranného systému.

• Informujte se na internetu o nabídkách 
pomoci od úřadů, státních zařízení a dalších 
např. humanitárních organizací poskytujících 
pomoc.
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TI PY PRO STYK S VEŘEJNOSTÍ PO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Fotbalové hřiště je pod vodou, klubovna je zaplavena a inventář může být již pouze zlikvidován. Katastrofy 
způsobují obrovské škody, které spolek sám může jen těžko zvládnout. Pomoc z vnějšku je nezbytná, 
například formou darů. Ale jak upozornit veřejnost na vlastní osud? Pomocí dobré práce s veřejností.

Dobrá práce s veřejností by měla být u každé organizace samozřejmostí již před katastrofou. Protože 
jen ten, kdo trvale komunikuje směrem ven, je zakotvený v povědomí lidí. A o to snazší pak je v nouzových 
situacích upozornit na vlastní osud. Nástrojů, jak generovat pozornost, existuje mnoho. Celé spektrum 
sahá od plakátů a událostí, přes vlastní webové stránky nebo vystupování na sociálních médiích až po práci 
s médii, případně public relations. Veškeré sítě, které jsou pro tyto účely vhodné, by měly být využity a mezi 
sebou propojeny.

VÝHODY VZTAHŮ S MÉDI I

Cesta prostřednictvím médií je přitom nejefektivnější, abychom rychle a bez velkých nákladů na sebe 
upozornili. Protože novinovým článkem obsáhne spolek pravděpodobně jiný okruh lidí, než jen 
prostřednictvím svých stránek na Facebooku. Sice práce médií znamená na základě funkce žurnalistů 
jako zprostředkovatelů pouze nepřímou komunikaci s cílovou skupinou, nabízí však kromě velkého 
dosahu další rozhodující výhodu: Vše, co novináři referují, je zpravidla vnímáno jako obecně neutrální. 
Čtenáři, posluchači a diváci věří, že údaje prezentované médii byly ověřeny a více jim důvěřují než 
například oznámení, ve kterém je napsáno totéž.

Avšak platí, že je nutné některé věci zohlednit, abychom v redakcích upoutali pozornost. Novináři jsou 
denně konfrontováni množstvím tiskových zpráv, které je z důvodů prostorových a časových omezení 
nemožné všechny uvádět v novinách nebo ve vysílání. Proto bychom si jako tiskoví mluvčí měli uvědomit, 
jak novináři myslí a podle toho sloužit jejich potřebám. To zvyšuje šance na to, abychom byli vyslyšeni.

JAK FUNGUJ Í NOVINÁŘI

Obsah médií vybírají novináři na základě tzv. zpravodajských faktorů. Mezi nejdůležitější patří mimo jiné 
relevance, personalizace, negativismus, překvapení, jednoznačnost a také kulturní, územní a sociální 
blízkost. Stručně řečeno: Novináři zveřejní to, co jejich publikum zaujme. Osobní příběh o škodách 
způsobených povodní je publikem lépe přijímán, než když k danému tématu něco poví poslanec apod. 
Novinové články musí oslovit myšlenky a emoce lidí, aniž by propadly obyčejnému kýči. Kromě toho 
je třeba brát v úvahu, do kterých médií se chcete dostat. S místním plátkem je třeba zacházet jinak
než s odborným časopisem, který bude klást menší důraz na zpravodajský faktor územní blízkosti.

Předtím, než navážeme kontakt s pro nás relevantními médii, měli bychom nejdříve nalézt správnou 
kontaktní osobu. Pohled do novin nebo do tiráže je k tomu většinou dostačující. Tam jsou často uvedeni 
redaktoři příslušní pro určitý region nebo určité téma. S těmi je třeba navázat kontakt. Tím se sníží riziko, 
že vaše práce vyjde naprázdno. Navíc bychom měli s příslušným redaktorem vybudovat důvěrný kolegiální 
vztah a podpořit ho také při řešení nepříjemných témat.

KRITÉRIA PRO DOBROU TISKOVOU ZPRÁVU

Vlastní záležitost je většinou formulována v tiskové zprávě. Ta je tím klasickým a současně nejdůležitějším 
nástrojem, který slouží médiím. Tiskové konference bychom měli oproti tomu uspořádat pouze tehdy, 
pokud je k tomu pádný důvod. Pro mnohé organizace by se to mělo stát jen v krajně vzácném případě.

Tisková zpráva musí splňovat především jedno: musí být aktuální. Kromě toho by také měla obsahovat 
novinu, která je pro média a jejich publikum relevantní. Podnětů pro zprávy je mnoho. Rozpětí sahá 
od 100. narozenin nejstaršího člena nebo obecného vývoje organizace, přes oznámení akcí a slavností, 
až po návštěvu prominentů nebo stanovisko k aktuálním tématům. Ale jak již bylo řečeno: Tiskové zprávy 
bychom měli odesílat jen tehdy, pokud k tomu skutečně existuje důvod. Jinak jednoho dne spadne 
do bezvýznamnosti i důležitá informace, která zanikne, protože redaktor v tom množství již při pohledu na 
odesílatele hodí sdělení do koše.
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Jakou strukturu by měla mít tisková zpráva? Za prvé je důležité, aby byla označená jak celek a obsahovala 
datum a logo spolku. Potřebuje také relevantní nadpis, z kterého se hned pozná téma a odesílatel, a který 
zároveň láká k dalšímu čtení. Platí, že je nutné vzbudit zájem novinářů aniž bychom přeháněli a přešli do 
superlativů. Tisková zpráva není reklama. Ztráta důvěryhodnosti je navíc to nejhorší, co se může PR-osobě 
zodpovědné za článek stát. Fakta by v důsledku měla souhlasit se skutečností.

Samotný text by měl začínat novinkou, měl by rychle zodpovědět nejdůležitější otázky (Kdo? Co? 
Kde? Kdy? Jak? Proč? Které zdroje?), být dobře čitelný a ne příliš dlouhý (maximálně jedna strana A4, 
spíše kratší). Dále patří do tiskové zprávy hodnocení. Například údaj o počtu členů nemá smysl, když 
novinář tuto informaci nedokáže umístit. Důležité jsou navíc „ostré citace“ stejně jako kontaktní údaje 
permanentně dosažitelné kontaktní osoby. Do tiskové zprávy také patří internetová adresa a odkaz na 
přístup k Facebooku organizace.

CO BYSTE MĚLI VZÍT V ÚVAHU PŘI ODESLÁNÍ

I když je tisková zpráva perfektně napsaná – neznamená to ještě jistotu, že se dostanete do zpráv. Šance 
na zveřejnění může být např. zvýšena pomocí dobrých fotografií. Skupinovým fotkám je třeba se 
bezpodmínečně vyhýbat, více poptávány jsou záběry z jednání ve vysoké kvalitě. Neposílejte fotky 
v nejvyšším rozlišení, protože nikdo nemá radost z ucpaných mailových schránek. Také zazipované 
soubory jsou tabu. Fotografie by se měly posílat ve formátu JPG – s odkazem, že tyto jsou k dispozici také 
ve vyšším rozlišení a mohou být například staženy na webových stránkách.

Tam by novinář měl také nalézt další, podrobnější informace. Vlastní tisková zpráva by měla být 
zkopírovaná do emailu a může být navíc vložena jako příloha PDF. Nadpis patří do řádky „Předmět:“, 
protože název „Tisková zpráva“ není dostačující.

ZÁVĚR 

Kdo dodrží tyto faktory, má velké šance být i v nouzové situaci médii vyslyšen. Důležitý je správný 
kontakt. Novináře je třeba vnímat jako partnera. Kromě toho byste měli mít jasno v jedné věci: Novinář 
potřebuje informace, aby mohl podávat zprávy, a to zejména místní, protože hodně redakcí má nedostatek 
zaměstnanců. Zásobte ho dobře připravenými zprávami, které navíc zaručují spolehlivé informace. 
Novinář vám bude vděčný, i v nouzové situaci, když mu například vedle klasických tiskových zpráv 
nabídnete také rozhovor nebo příběh o postižených na téma povodní.

TIPY PRO JEDNÁNÍ S NOVINÁŘI

• POVAŽUJTE NOVINÁŘE ZA SVÉHO PARTNERA.

• ZNÁTE TY SPRÁVNÉ KONTAKTN Í OSOBY V REDAKCÍCH, UDRŽUJETE S N IM I DOBRÉ VZTAHY A KOMUN IKUJETE S N IM I
  NAD RÁMEC KAŽDODENN Í PRÁCE REDAKTORA.

• ZNÁTE FORMÁTY, POŘADY A RUBRIKY VAŠICH MÉD I Í.

• ZNÁTE ZÁKLADN Í PRAVIDLA NOVINÁŘSKÉ PRÁCE, JEJ ICH POŽADAVKY A OVLÁDÁTE JEJ ICH STYL PSAN Í.

• POSKYTUJETE PŘESNOU A PROFESIONÁLN Í PRÁCI A SN IŽUJETE TÍM MNOŽSTVÍ VYNAKLÁDANÉ PRÁCE NOVINÁŘŮ.

• JSTE K D ISPOZIC I PRO ZPĚTNÉ DOTAZY.

• KOMBINUJTE SOCIÁLN Í MÉD IA S KLASICKÝM I MÉD I I.

!
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NÁVOD K SESTAVENÍ KRIZOVÝCH SCÉNÁŘŮ

Na tomto místě naleznete předlohy a krizové scénáře k sestavení preventivního plánu. Ty ideálně vyplňte 
přímo pro vaši organizaci.

Za účelem sestavení krizových scénářů proveďte Krok 1 – Rozpoznání nebezpečí a Krok 2 – Plánování 
pro případ mimořádné události, které jsou popsány v Úvodu této příručky. Doporučujeme Vám přitom 
postupovat následovně:

ROZPOZNÁNÍ NEBEZPEČÍ

PLÁNOVÁNÍ PRO PŘÍPAD
MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

• Analyzujte pomocí kapitoly „Analýza 
rizik“, která případná nebezpečí vzniklá 
prostřednictvím přírodních událostí se mohou 
vaší organizace týkat. Doporučujeme vám 
jasně zvažovat priority a vybrat pouze přírodní 
pohromy, které jsou pro vás relevantní.

• Vytvořte samostatně pro každou přírodní 
mimořádnou událost scénář a zvažujte, které 
plochy, budovy a předměty by byly vždy 
ohroženy, např.: 
Povodňový scénář č. 1: 
Při stavu vodní hladiny výše x stoupne řeka 
až k horní hraně náspu. 
Co se stane? Co je zasaženo? 
 
Povodňový scénář č. 2: 
Při stavu vodní hladiny výše y stoupne řeka až 
k okraji fotbalového hřiště. 
Co se stane? Co je zasaženo?

• Zamyslete se následně nad dalšími nezbytnými 
kroky u každého scénáře a postupujte přitom 
logicky: Které plochy musí být vyklizeny 
nejdříve? Která bezpečnostní opatření musí být 
uskutečněna nejdříve? atd. Váš plán byste měli 
sestavit tak, aby byl jak v průběhu události, 
tak i po ní jednoduše realizovatelný. 

• Na základě scénářů můžete nyní vytvořit 
krizový scénář. Sestavte kontrolní seznam 
pro každou přírodní pohromu 
(např. Průtrž mračen scénář č. 1–4 
nebo Oheň, požár scénář č. 1–3).

• Důkladně si rozmyslete, které úkoly by 
se jak měly stát, a kolik času jednotlivá opatření 
zaberou. Pokud toto nedokážete odhadnout, 
otestujte to a například rozeberte skříň, která 
by od určité výše hladiny vody stála ve vodě.

• Zvažte také, zda může být sklep nebo jiné 
povodní ohrožené prostory využívány jinak 
a cenné předměty ukládejte, pokud možno, 
na jiných místech. Nechte si poradit, zda pevně 
nainstalovaná zařízení jako topná tělesa 
nebo jiná elektrická zařízení by mohla být 
umístěna výše.

• Jmenujte zodpovědné a podpůrné osoby 
pro jednotlivá opatření a vezměte přitom 
v úvahu zkušenosti a případné pozice, 
např. když se jedná o to, zda být kontaktní 
osobou pro místní hasiče.

• Uveďte telefonní řetězce pro určité scénáře 
(nebo také stupně poplachů) – kdo koho 
v určitých případech informuje, popřípadě 
kdo je zastupující kontaktní partner?

• Důležité jsou také nezbytné nástroje a případně 
zdroje elektrické energie nezávislé na síti – co 
musí být kdy použito a kdo k tomu má přístup?

• Abyste si zachovali přehled o úkolech 
a zodpovědnosti, vyvěste plán na dobře 
přístupném místě, např. v zasedací místnosti. 
Každá registrovaná osoba může navíc 
uchovávat kopii scénáře doma. V každém 
případě by krizové scénáře měly být po 
ruce v nějakém pořadači pro případ nouze 
(například v tomto šanonu).

• Aktualizujte krizové scénáře v případě 
důležitých změn nebo alespoň jednou za rok.

1

2
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Pro případ, že nastane skutečné nebezpečí a vaše krizové scénáře dojdou využití, zohledněte 
Krok 3 – Realizace řízení mimořádných událostí a pokyny ke zvládání situace během události. Poté, 
co bouře přešla nebo voda opadla a škody jsou odstraněny, udělejte si bezpodmínečně čas na Krok 
4 – Vyhodnocení řízení mimořádných událostí. Překontrolujte váš preventivní plán a tento případně 
přizpůsobte. Pozvěte dobrovolníky, kteří převzali zodpovědné úkoly, a projednejte průběh řízení události. 
Naslouchejte, pokud ostatní vyjádří kritiku, a pokuste se průběh optimalizovat a sestavit nápravná opatření.

ZDE TO ZOPAKUJEME JEŠTĚ JEDNOU: POKUSTE SE ZAMEZIT ŠKODÁM POMOCÍ DOBRÉ PŘÍPRAVY! 
ČAS, KTERÝ NYNÍ INVESTUJETE, VÁM POMŮŽE MOCI V PŘÍPADĚ MOŽNÉ MIMOŘÁDNÉ PŘÍRODNÍ 
UDÁLOSTI RYCHLE A KOORDINOVANĚ JEDNAT.

VŠEOBECNÉ POKYNY

• Nejlepší je, když vytvoříte základní tým, 
který téma řízení při mimořádných událostech 
pro vaší organizaci rozvine a bude 
ho pravidelně přizpůsobovat.

• Představte preventivní plán a krizový scénář 
např. pro průtrž mračen, na zvlášť pro tento 
účel určeném zasedání, kterého se zúčastní 
co nejvíce členů. 

• I když to je zcela přirozené, že čím déle 
je poslední přírodní událost vzdálená, tím 
se vnímání možných nebezpečí snižuje. 
Přesto si stále připomínejte preventivní plán 
a existující krizové scénáře. Buďte kreativní 
v tom, jak motivovat členy vaší organizace 
k tomu, aby se pravidelně tímto tématem 
zabývali.

• Zodpovědnosti za oblast řízení rizik 
mimořádných událostech by měly být jasně 
stanoveny v souvislosti se stávajícími členskými 
povinnostmi. 

!
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KRIZOVÉ SCÉNÁŘE PRO PŘÍPAD M
IM

OŘÁDNÉ UDÁLOSTI

KR IZOVÝ SCÉNÁŘ Č.     PRO:     DATUM:

ZÁCHRANA LIDSKÝCH ŽIVOTŮ PŘEDCHÁZÍ ZÁCHRANĚ ZVÍŘAT A ZÁCHRANĚ MAJETKU! NEVYSTAVUJTE SE ZBYTEČNÉMU NEBEZPEČÍ!

NAPŘ 1/2       ZAŘÍZEN Í / OBJEKT    NEJAKTUÁLNĚJŠÍ STAV

SCÉNÁŘ ČÍSLO: KTERÉ ÚKOLY JE TŘEBA PROVÉST? DOBA TRVÁN Í
V HOD INÁCH:

KDO JE ZODPOVĚDNÝ?
1 OSOBA (JMÉNO, TELEFON, DALŠÍ KONTAKTN Í ÚDAJE)

KDO PODPOŘÍ ZODPOVĚDNOU OSOBU?
KOLIK OSOB JE ZAPOTŘEBÍ? (JMÉNO + TEL.)

POŽADOVANÝ MATERIÁL
(NÁŘAD Í, VOZIDLO, ŘEMESLN ÍCI)
KDE JE CO SKLADOVÁNO?
KDO DÁ CO K D ISPOZIC I?

! !

PŘEDLOHA KE KOPÍROVÁN Í, TAKÉ KE STAŽEN Í: HTTP://ARCHE-NOVA.ORG/ HANDBUCH-KATASTROPHENMANAGEMENT / PROSÍM, KAŽDOROČNĚ ZKONTROLUJTE A PŘÍPADNĚ DOPLŇTE / ARCHE NOVA E.V. + KULTURBÜRO DRESDEN / WWW.ARCHE-NOVA.ORG
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DŮLEŽITÉ KONTAKTY

POKYNY KE KONTAKTŮM

Na tomto místě můžete shromáždit všechny důležité kontakty v daném kraji. Aby byly v případě nouze 
připravené, je doporučováno dát kopie těchto seznamů všem členům představenstva. Doporučujeme 
seznamy alespoň jednou za rok aktualizovat – například při každé schůzi členské schůzi. Na tomto odkazu 
http://www.dppcr.cz/html_pub/ najdete strukturu řízení povodňové ochrany.

ÚŘADY, ORGAN IZACE KONTAKTN Í OSOBA TELEFON

Jednotné evropské číslo tísňového volání 112

Policie ČR 158

Zdravotnická záchranná služba 155

Hasičský záchranný sbor ČR 158

Telefonní ústředna
Ministerstva obrany ČR

973 201 111

Číslo krajského úřadu 

Krizový štáb

Úřad pro životní prostředí kraje

Představenstvo organizace
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ČLENOVÉ, ZAMĚSTNANCI, ŘEMESLN ÍCI, DODAVATELÉ A SPONZOŘI TELEFON

SPOLUPRACUJ ÍCÍ I NSTITUCE
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DŮLEŽITÉ DOKUM

ENTY

POZNÁMKY

Na tomto místě můžete vložit nejdůležitější dokumenty spolku, abyste je nemuseli v případě nouze hledat. 
Kromě toho je doporučováno digitální ukládání všech důležitých podkladů v naskenované podobě – pokud 
možná na vícerých počítačích. Mezi nejvýznamnější dokumenty náleží:

• Stanovy. (elektronicky na www.justice.cz)
• Fotodokumentace z uplynulých povodní.
• Výpis z registrace spolku. (elektronicky na www.justice.cz)
• Seznam členů.
• Zápisy ze schůzí představenstva a zástupců organizace za posledních dvanáct měsíců.
• Rozhodnutí o přidělení grantu a vyúčtování dotačních prostředků.
• Účetnictví (také elektronicky zabezpečte počítač nebo server).
• Dokumenty o pojištění.
• Smlouvy o pronájmu, pachtovném a další smlouvy.
• Výpis z katastru nemovitostí.
• Faktury pro doložení otevřených platebních nároků.
• Telefonní seznam s čísly kontaktních osob, představenstva a možných dobrovolníků.
• Inventární seznam s pořadovými čísly, označením, dnem pořízení a cenou majetku organizace. 

Doporučujeme vést inventární seznam s fotografiemi všech předmětů, které jsou nezbytné a musely
by být nahrazeny.

Tento seznam můžete podle vlastního uvážení doplnit.
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VYDAVATEL

ARCHE NOVA

Arche noVa – Initiative für Menschen in Not je humanitární organizace s mezinárodní působností 
se sídlem v Německu. Od roku 1992 podporujeme lidi, kteří se dostali do nouze ne vlastní vinou z důvodu 
krize, konfliktů a přírodních katastrof. Od rychlé pomoci při katastrofách, přes obnovu až po dlouhodobě 
realizované projekty rozvojové spolupráce spolupracujeme s místními partnerskými organizacemi 
a postiženými lidmi podle principu pomoci svépomocí. Těžištěm naší práce je udržitelný přístup 
k nezávadné pitné vodě a programy prevence v oblasti hygieny. Kromě toho se maximálně věnujeme 
tématu prevence mimořádných událostí, např. po povodních v roce 2013 pomocí dotačních programů 
a programů prevence mimořádných událostí v Německu a České republice. V Německu se angažujeme 
vlastním programem globálního vzdělávání v podobě školních projektových dní, mimoškolní práce 
s mládeží, vzděláváním dospělých.

www.arche-nova.org
www.flut.arche-nova.org

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM, z.s.

Dobrovolnické centrum vytváří a poskytuje profesionální zázemí dobrovolníkům a propaguje 
dobrovolnictví jako přirozenou součást života. Spoluobčanům nabízíme prostor pro seberealizaci, 
vytváříme podmínky pro setkávání a komunikaci, podporujeme a rozvíjíme dobré mezilidské vztahy. 

Ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi, státní správou, samosprávou, komerčním sektorem 
a veřejností rozšiřujeme nabídku sociálních služeb o cílené dobrovolnické programy a spoluobčany o nich 
informujeme. 

Nabízíme semináře, konzultace a poradenství v oblasti ma nagementu dobrovolnictví, realizaci a asistenci 
výcviků a supervizí dobrovolníků ve prospěch řady cílových skupin. Jmenovanými aktivitami se s nažíme 
o přibližování, vzájemnou toleranci a respekt lidí různého věku, národností a vrstev.

Dobrovolnické centrum je od roku 2007 členem PANELU humanitárních organizací Ústeckého kraje 
a od Evropského roku dobrovolnictví 2011 členem národní skupiny při Ministerstvu vnitra ČR s názvem 
Dobrovolnictví při mimořádných událostech a krizových stavech.

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Integrovaný záchranný systém (IZS) je efektivní systém  vazeb, pravidel  spolupráce a koordinace 
záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob 
při společném provádění záchranných a likvidačních prací a přípravě na mimořádné události. Tak aby 
stručně řečeno „nikdo nebyl opomenut, kdo pomoci může a vzájemně si nikdo z nich nepřekážel“.
Základní složky Integrovaného záchranného systému jsou Zdravotnická záchranná služba, PČR Krajské 
ředitelství policie a Hasičský záchranný sbor České republiky, který je také hlavním koordinátorem 
a páteří integrovaného záchranného systému.

Mezi další složky patří:  Armáda ČR, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka, Český červený kříž, Vodní 
záchranná služba, Svaz záchranných brigád kinologů ČR, Horská služba ČR a Neziskové organizace 
a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím.

JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ: 112
NÁRODNÍ TÍSŇOVÁ LINKA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY: 150
NÁRODNÍ TÍSŇOVÁ LINKA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY: 155
NÁRODNÍ TÍSŇOVÁ LINKA MĚSTSKÉ POLICIE: 156
NÁRODNÍ TÍSŇOVÁ LINKA POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY: 158
NÁRODNÍ TÍSŇOVÁ LINKA HORSKÉ SLUŽBY ČR: 1210
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Tato příručka vznikla v rámci kooperačního projektu se spolkem arche noVa - arche noVa Initiative für Menschen in Not e.V. s názvem 
PŘIPRAVENI NA POVODNĚ a byla lokalizována pro české podmínky. Byla financována z prostředků sdružení Aktion Deutschland Hilft, 
které obdrželo sdružení arche noVa a které realizuje v rámci „Povodňové pomoci 2013“ v Česku a Německu.

Německá verze příručky byla v roce 2015 vytvořena společně sdruženími arche noVa a Kultur buro Dresden. Tato příručka vychází 
ze zkušeností, které sdružení Arche noVa získalo v souvislosti s povodněmi na Labi a Dunaji v roce 2013 při obnově obecně 
prospěšných zařízení.

Česká verze této Metodiky byla přeložena, adaptována a testována v roce 2017. Pro rok 2018 plánujeme proškolování dalších 
skupin širší veřejnosti, neváhejte nás kontaktovat a proškolení si s námi sjednat.
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