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školního díla podle odstavce 1. 



Diplomová práce 

 

 

 

Anotace diplomové práce 

Jarešová, A.: Návrh struktury a obsahu informace předávané veřejnosti při 

mimořádné události. Diplomová práce.  Ostrava, VŠB-TUO, 2013, 75 stran  

 

Diplomová práce se zabývá oblastí varování obyvatelstva na území české republiky. 

Práce je rozdělena na 2 části. V první části diplomové práce se autorka zabývala teoretickým 

přehledem procesu varování, který sloužil jako základ pro sepsání praktické části.Ta je 

zaměřena na výzkum informovanosti veřejnosti v dané problematice. V závěru práce je 

navržena struktura a obsah varovné informace podávané při mimořádné události. 

 

Klíčová slova: varování, varovná informace, koncové prvky varování, mimořádná 

událost.  

  

The Annotation of the Diploma’s Thesis 

 
Jarešová, A.:  A Proposal for the Structure and Content of Information  Passed on to 

the Public in Case of Extraordinary Event. Diploma Thesis. Ostrava, VSB-TUO, 2013, 75 

pages.  

This thesis is concerned with the warning the population in the Czech Republic. Thesis 

is divided into two parts. In the first part of the thesis, the author discussed the theoretical 

overview of the process of warning, which was used as the basis for writing the practical part. 

The research is focused on public awareness of the issue. In the conclusion is proposed 

structure and content of the warning information provided during extraordinary event. 

 

 

Key words: warming, warning information,the final elements of warning, 

extraordinary event. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Úvod 

Mimořádné události ovlivňují životy lidí již od nepaměti. Největší hrozbou 

v minulosti byly přírodní katastrofy typu povodní, zemětřesení, požárů a jiné. Z 

antropogenních katastrof nejvíce ohrožovaly lidskou společnost v minulosti válečné 

konflikty a již tehdy lidstvo vědělo, že při včasném varování před mimořádnou událostí lze 

odvrátit či minimalizovat následky na lidských životech, majetku a životním prostředí.  

V současné době platí pravidlo, že čím je obyvatelstvo ekonomicky rozvinutější, 

tím větší důraz klade na bezpečnost svých občanů. Naopak méně výkonné ekonomiky se 

primárně musí orientovat na zajištění potřeb svých občanů za „běžných“ podmínek a 

nezbývají jim finanční prostředky na další rozvoj bezpečnosti. [29] Naštěstí Česká 

republika se řadí mezi ekonomicky vyspělejší země a tak oblast krizového managementu je 

na vysoké úrovní a při mimořádných událostech jsou obyvatelé včasně varováni před 

hrozícím nebezpečím.  

Můj zájem o danou problematiku prohloubila zjištění, že většina lidí v mém okolí 

vědí, co znamená, když zazní siréna každou první středu v měsíci, ale bohužel již netuší, 

co by měli dělat, kdyby stejná siréna zazněla v jinou dobu. Z tohoto důvodu jsem 

v praktické části diplomové práce vytvořila dotazníkové šetření, které si klade za cíl zjistit 

jejich znalosti o tom, jak se chovat při zaznění sirény a zda spoléhají pouze na práci 

integrovaného záchranného systému (dále jen IZS). Dotazník je také doplněn otázkami, 

které si kladou za cíl zjistit, v jaké formě a struktuře by preferovali předávání varovné 

informace při mimořádné události.  

 

Cíle práce: 

 Posoudit znalosti obyvatelstva o činnostech při a po vyhlášení varovné 

informace 

 Ověřit stanovené hypotézy prostřednictvím dotazníkového šetření 

 Stanovit strukturu a obsah varovné informace předávané obyvatelstvu 
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2 Rešerše 

 

KRATOCHVÍLOVÁ D., Ochrana obyvatelstva. 1. vydání, Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 

2005. 140 s. ISBN 80-86634-70-1 [13] 

Kniha se zabývá ochranou obyvatelstva, přehledně informuje o varování a vyrozumění 

obyvatelstva, evakuaci, nouzovém přežití, poskytování úkrytů, individuální ochraně, 

zjišťování a označování nebezpečných oblastí, dekontaminaci, realizaci opatření ochrany 

obyvatelstva a požadavky ochrany obyvatelstva. 

 

SMETANA, M., KRATOCHVÍLOVÁ, D.ml., KRATOCHVÍLOVÁ, D., Havarijní 

plánování. Computer Press, a.s., 2010. 166 s. ISBN 978-80-251-2989-0 [26] 

Publikace je určena studentům, pedagogům, pracovníkům státní správy a samosprávy a 

zájemcům o problematiku přípravy na možnost vzniku průmyslové havárie a její řešení. 

Popisuje jednotlivé části dokumentace, která je zpracovávána v rámci podniků pracujících 

s nebezpečnými látkami ve velkých množstvích. Díky detailnímu rozboru jednotlivých 

obsahových částí této dokumentace, čtenář po-chopí smysl a vzájemné vazby celého 

systému, který zůstává jinak skryt v pozadí. Publikace se zaměřuje hlavně na chemický 

průmysl a jadernou energetiku, avšak postupy a dokumenty zde popsané se využívají v 

celé řadě dalších oblastí a organizací, mezi tyto oblasti patří např. varování, evakuace, 

poplachové plány nebo povodňové plány. 

 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů [48] 

Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky integrovaného 

záchranného systému a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis, 

působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva a 

povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při 

záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení 

stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu. 
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Vyhláška MV č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 

Tato vyhláška v návaznosti na zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů [45] stanovuje postup 

při zřizování civilní ochrany a při odborné přípravě jejich personálu, způsob informování 

právnických a fyzických osob o charakteru možného ohrožení, připravovaných opatřeních 

a způsobu jejich provedení, technické, provozní a organizační zabezpečení jednotného 

systému varování a vyrozumění a způsob poskytování tísňových informací, způsob 

provádění evakuace a jejího všestranného zabezpečení, zásady při postupu a poskytování 

úkrytů a způsob a rozsah kolektivní a individuální ochrany obyvatelstva, požadavky 

ochrany obyvatelstva v územním plánování a stavebně technické požadavky na stavby 

civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany. 

 

ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V.: Základy krizového managementu, SPBI spedice 

Spektrum, Ostrava 2004, ISBN 80-86111-95-4. [29] 

Publikace se zabývá základy krizového řízení a plánování. Předvídání a včasné 

řešení krizových stavů a mimořádných událostí je aktuálním problémem ekonomické 

rovnováhy a existenčních možností lidstva. Proto je zapotřebí zahájit přípravu lidí, kteří se 

budou touto problematikou zabývat. 

 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020. Praha: MV-GŘ HZS 

ČR, 2008 [11]. Koncepce ochrany obyvatelstva obsahuje popis základních organizačních a 

technických opatření ochrany obyvatelstva s výhledem do dalších let, a také harmonogram 

realizace těchto opatření. 
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3 Základní pojmy 

 

V této kapitole jsou vysvětleny základní pojmy, které jsou v práci používány. 

Definice pojmů vychází z odborné literatury používané v oblasti bezpečnosti.  

 

Bezpečnost 

Bezpečnost je stav, kdy je systém schopen odolávat známým a předvídatelným 

vnějším a vnitřním hrozbám, které mohou negativně působit proti jednotlivým prvkům 

systému tak, aby byla zachována struktura systému, jeho stabilita, spolehlivost a chování. 

Je to míra stability systému.[33] 

 

Mimořádná událost 

Škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také 

havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení 

záchranných a likvidačních prací. [33],[48]  

 

Varování 

Varování je souhrnem organizačních a technických opatření zabezpečujících včasné 

upozornění obyvatelstva na hrozící nebo nastalou mimořádnou událost, vyžadující realizaci 

opatření na ochranu obyvatelstva a majetku. Zahrnuje zejména varovný signál, po jehož 

provedení je neprodleně obyvatelstvu poskytnuta prvotní informace. [13],[33] 

 

Varovný signál 

Varovný signál je stanovený akustický, verbální nebo optický signál doplněný 

o příslušnou prvotní informaci o povaze mimořádné události a způsobech ochrany. 

[13],[33]  

 

Jednotný systém varování a vyrozumění (JSVV)  

JSVV je souhrn organizačních vazeb a technických zařízení zřizovaných a 

provozovaných Ministerstvem vnitra. Je tvořen vyrozumívacími centry, přenosovými a 

komunikačními sítěmi, koncovými prvky varování, vyrozumění a zařízeními pro tísňové 

informování obyvatelstva. [13][15] [33] 
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Informace 

V nejobecnějším smyslu je informace chápána jako údaj o reálném prostředí, o jeho 

stavu a procesech v něm probíhajících.[8] Znamená původní sdělení a zprávu, která je 

podávána ústně, písemně nebo jiným způsobem, tzn. s pomocí signálů a technických 

prostředků. [2] 

 

Varovná informace 

Varovná informace může mít charakter akustický, verbální nebo optický. Varovné 

informace mají formu předem stanoveného signálu, po jehož přijetí jsou realizovány 

smluvené činnosti a ochranná opatření. Po provedení varovného signálu je neprodleně 

realizováno verbální tísňové informování.[15] [33] 

 

Vyrozumění 

Vyrozumění je souhrnem organizačních a technických opatření zabezpečujících 

včasné předávání informací o hrozící nebo nastalé mimořádné události a krizové situaci 

určeným orgánům státní správy, samosprávy, právnickým a fyzickým osobám. [15] [33] 

 

Ochrana obyvatelstva 

Plnění úkolů civilní ochrany při ozbrojeném konfliktu (dle Čl. 61 Dodatkového 

protokolu k Ženevským úmluvám ze dne 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních 

ozbrojených konfliktů (Protokol I), přijatého v Ženevě dne 8. června 1977) i mimo něj, 

zejména varování, vyrozumění, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další 

opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku. Výklad ochrany 

obyvatelstva není jednotný, v některých zemích, které nemají systém krizového řízení je 

termín ochrana obyvatelstva užíván v širším výkladu jako systém nevojenské ochrany řeší 

např. i ochranu vnitřní bezpečnosti a ekonomiky. [33] 

 

Integrovaný záchranný systém 

Koordinovaný postup složek IZS při přípravě na mimořádné události a při 

provádění záchranných a likvidačních prací. Koordinací postupu složek IZS (viz základní 

složky IZS, ostatní složky IZS) při společném zásahu se rozumí koordinace záchranných a 

likvidačních prací včetně řízení jejich součinnosti. [33][48]  

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9Adaj&action=edit&redlink=1
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Veřejnost 

Veřejnost je velmi obecný pojem, který zahrnuje všechny lidi, respektive občany. 

Jde o pojem významově zcela neutrální, neboť osoby nijak nekategorizuje a společensky 

nijak dále nevymezuje. Do tohoto pojmu v nejširším slova smyslu slova pak spadají tedy 

všichni občané, a to prakticky bez jakéhokoliv myslitelného rozdílu (věku, pohlaví, 

národnosti, etnika, státní příslušnosti, náboženského vyznání, sexuální orientace, politické 

příslušnosti, barvy pleti, sociálního postavení ..atd.).[44] 
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4 Historie ochrany obyvatelstva  

Počátky varování obyvatelstva se datují v našem státě od meziválečného období, 

což se dá považovat za relativně dlouhé období, ve kterém byl systém ochrany 

obyvatelstva organizovaně řízen. Dle literatury [17] lze historické úseky rozdělit do 

několika časových úseků, z nichž každý má svoje významné a charakteristické prvky. 

První časový úsek lze datovat na období od roku 1935 do roku 1938, kdy 

představuje civilní protiletecká ochrana první historickou etapu existence ochrany 

obyvatelstva v podmínkách demokracie, která však skončila zánikem republiky a vznikem 

Protektorátu Čechy a Morava a Slovenské republiky. Pro druhý časový úsek je 

charakteristické poválečné období (1945 –1951), kdy došlo k likvidaci civilní protiletecké 

ochrany do roku 1948. Rozmezí let 1951 - 1957 se vyznačuje vznikem civilní obrany a její 

výstavbou v duchu centralistického pojetí totalitního státu pod přímým vlivem tehdejšího 

Sovětského svazu se zaměřením na ochranu proti konvenčním zbraním v případě 

ozbrojeného konfliktu. Další významné období lze datovat na období v letech 1958 – 1975, 

kdy plnila civilní obrana úkoly a opatření, spojená s ochranou obyvatelstva a národního 

hospodářství proti použití zbraní hromadného ničení v případě ozbrojeného konfliktu. Do 

řízení civilní obrany se promítly změny ve státoprávním uspořádání země v roce 1968. 

Relativně dlouhá časová etapa 1975 - 1989 je charakterizována přechodem civilní 

obrany z rezortu federálního ministerstva vnitra k rezortu federálního ministerstva obrany, 

novou koncepcí ochrany obyvatelstva a snahou právně legalizovat činnost civilní obrany 

při přírodních katastrofách a průmyslových haváriích v období míru. Poslední tři časové 

etapy 1990 - 1992, od roku 1993 do roku 2000 a od 1.1.2001do současnosti se týkají 

činnosti civilní obrany v podmínkách demokratické ČSFR a samostatné České republiky a 

odrážejí množství systémových, organizačních a legislativních změn; mimo jiné i změnu 

názvu - od roku 1993 se hovoří o civilní ochraně a po přijetí nové legislativy v roce 2000 o 

ochraně obyvatelstva. [17] 
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5 Mimořádná událost 

V odborných literaturách [1],[15],[33] zabývajících se touto problematikou jsou 

MU děleny různě, protože klasifikace, členění a třídění typů MU je první ze systémových 

kroků vedoucích ke kvalitní prevenci. Klasifikace mimořádných událostí je totiž 

výsledkem monitorování prostředí člověkem, který pozorováním hledá možné příčiny jevů 

vytvářejících nebezpečné stavy. Samotné poznání příčin jevů je pro krizové manažery, 

kteří mají za úkol vypracovat nějaká protiopatření, jen začátkem celého poměrně složitého 

postupu dalších činností zpravidla realizovaných v plánech. 

5.1 Druhy mimořádných událostí 

Třídění mimořádných událostí má tedy mnoho forem. Za základní lze považovat 

třídění MU na přírodní a antropogenní. Antropogenní MU jsou události způsobené 

člověkem a mohou se rozdělit na havárie a na sociální konflikty. 

Klasické tendence k třídění mimořádných událostí vychází z určitých 

myšlenkových archetypů, které mají souvislost s antropologickým cítěním národních 

komunit. Vnímání především přírodních živlů a jejich působení na člověka odráží 

například historicky vědecké principy astrologie, alchymie, numerologie, chiromantie 

apod. Toto třídění dokonce bylo používáno i v období přísně ateistického režimu v 

šedesátých až osmdesátých letech v předpisech civilní obrany na dělení dle živlů [38]. 

 

Tabulka 1 Dělení MU dle živlů [38] 

 Přírodní průmyslové sociální 

Země 
zemětřesení, 

sesuvy 

zamoření půdy, 

radioaktivita 

dopravní nehody, devastace 

půdy a lesů 

Voda povodně, tsunami 
protržení hrází, 

znečištění toků 

hromadná utonutí při 

katastrofách lodí 

Oheň blesk, láva 
elektrický proud, 

chemické reakce 
nedbalost, kouření 

vzduch tornáda, meteority kyselé deště, smog 
letecké katastrofy, kosmické 

nehody 

 

Z hlediska příčin lze MU rozdělit také na události vzniklé z nedostatku nebo 

naopak z nadbytku hmot, energií či informací (příkladem může být dlouhotrvající sucho a 

přívalové deště nebo nedostatek informací a zahlcení informačního systému velkým 

množstvím informací) viz níže uvedené tabulky. 
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Tabulka 2 Příklad mimořádných události vyvolaných přírodními jevy [38] 

mimořádná událost příklad 

Lokální povodeň, zemětřesení 

Globální supervulkanická katastrofa, pandemie 

Abiotické vichřice, požáry způsobené přírodními ději 

Biotické epizootie, přemnožení škůdců 

 

Tabulka 3 Příklad mimořádných události vyvolaných působením člověka [38] 

mimořádná událost příklad 

Neúmyslné technická závada, havárie, nedbalost 

Úmyslné sabotáž, terorismus, válka 

Vojenské vojenské napadení státu 

Nevojenské nepokoje, sociální či ekonomické příčiny 

 

Dle literatury [1] můžeme některé MU považovat také za kombinované, způsobené 

společným působením člověka i přírody. Jako příklad lze uvést povodně, které jsou 

způsobené přírodními silami (srážky), ale jejich následky jsou zhoršené zásahem člověka 

při úpravě koryt řek, rušením lužních lesů, atd. Zvláštními případy kombinovaných 

mimořádných událostí jsou situace, kdy výskyt přírodní mimořádné události vyvolá vznik 

antropogenní (např. povodeň způsobí únik nebezpečných látek z průmyslového podniku), 

nebo naopak zásahem člověka vznikne přírodní mimořádná událost (např. vykácení lesa na 

svahu způsobí sesuv půdy [1] ). 

Na následujících obrázcích jsou zobrazeny příklady přírodních mimořádných 

událostí (povodně), antropogenních mimořádných událostí (výbuch nebezpečné látky ve 

městě Flixborough) a kombinované mimořádné události (únik chloru při povodních ve 

Spolaně Neratovice) 

   

Obrázek 1 Povodně v Ostravě Hrušově v letech 1997 a 2010 [23] 
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Obrázek 2 Výbuch ve měste Flixborough [5] 

 

  

    

Obrázek 3 Únik chloru ve Spolaně Neratovice [27] 

 

 

5.2 Mimořádné události v Moravskoslezském kraji 

Z České republiky jsem si pro přiblížení vybrala Moravskoslezský kraj, ve kterém 

jsem se narodila a ve kterém dnes žiji. Uvádím MU, které se mohou vyskytnout v tomto 

kraji. Níže uvedený výpis mimořádných událostí v Moravskoslezském kraji je vyňat 

z krizového plánu Moravskoslezského kraje. V rámci zpracování Havarijního plánu 

Moravskoslezského kraje byla provedena souhrnná analýza vzniku mimořádných událostí 

(dále jen MU) pro území Moravskoslezského kraje a z toho vyplývajících ohrožení. 

Analýza byla provedena na základě metody expertních odhadů se zahrnutím kategorizace 

událostí dle stupňů poplachu (Vyhláška MV č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech 

zabezpečení IZS, ve znění Vyhlášky MV č. 429/2003 Sb.) a se zahrnutím účinku vzniku 

možných následných MU. 
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Mimořádné události ohrožující občany v Moravskoslezském kraji dle literatury [14] 

patří: 

 živelní pohromy 

o Záplava 

o Zvláštní povodeň 

o Epizootie 

o Epidemie 

o Dlouhotrvající vedro a sucho 

o  Zemětřesení 

 

 antropogenní (technické a technologické) havárie 

o  Hromadná železniční nehoda 

o  Hromadná silniční nehoda 

o  Únik nebezpečných látek ze stacionárních zařízení 

o  Železniční nehoda s únikem nebezpečné látky 

o  Silniční nehoda s únikem nebezpečné látky 

o  Únik nebezpečných látek při potrubní přepravě 

o Únik metanu 

o Letecká havárie 

 společenská a sociální ohrožení 

o  Terorismus a diverzní činnost 

 

Z výše uvedeného přehledu jednotlivých druhů mimořádných událostí vyplývá 

nebezpečí, které ohrožuje životy a zdraví občanů nebo může způsobit škody na majetku či 

životním prostředí. Na základě těchto dopadů vyvstává potřeba tuto situaci řešit. Důležitou 

součástí  předcházení nebo snížení dopadů MU je včasné varování a vyrozumění obyvatel. 
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6 Varování a vyrozumění 

Varování a vyrozumění je souhrn technických a organizačních opatření 

zabezpečujících včasné předávání informací o hrozící nebo nastalé mimořádné události. 

[13],[17],[33] 

Varování slouží pro obyvatelstvo, vyrozumění pro orgány krizového řízení, právnické 

osoby a podnikající fyzické osoby podle havarijních nebo krizových plánů.[26] 

K varování i vyrozumění slouží Jednotný systém varování a vyrozumění (dále 

JSVV). 

6.1  Vývoj varování obyvatelstva po roce 1989 

Po změně politické situace v roce 1989, nastaly také změny v systému informování 

a varování obyvatelstva. Před revolucí bylo informování obyvatelstva zaměřeno na 

přípravu obyvatelstva na ochranu před následky útoku jadernými a chemickými zbraněmi. 

Po snížení hrozby vzniku přímého válečného konfliktu na našem území ustoupila civilní 

ochrana do pozadí a bylo potřeba se zaměřit se na řešení MU v době míru. Na základních a 

středních školách byl po roce 1991 předmět Branná výchova bez náhrady zrušen [45][9]. 

Přerušena byla také příprava učitelského sboru pro tento předmět. Přínos Branné výchovy 

pro řešení MU, ke kterým dochází v době míru, byl zcela opomenut [9]. Další problém 

nastal také v technologické zastaralosti. 

Základy technické infrastruktury současného jednotného systému varování a 

vyrozumění byly položeny v roce 1993 Usnesením vlády České republiky číslo 126. 

[32][36] Nově budovaný systém měl vyšší technologickou úroveň. Do nově budovaného 

systému byly jako koncové prvky varování převzaty tehdy používané elektromechanické 

sirény. 

V roce 1997 byly dalším důležitým mezníkem ve vývoji oblasti varování a 

informování obyvatelstva povodně na Moravě, po kterých došlo ke zvýšení zájmu obyvatel 

i odpovědných orgánů o problematiku ochrany obyvatelstva a urychlily její řešení. Bylo 

vydáno další usnesení vlády České republiky číslo 710 [35]. Součástí tohoto usnesení [35] 

byly redukovány tehdejší tři varovné signály pouze na jediný doposud platný a používaný 

varovný signál.  V roce 2001 byla terminologie upřesněna a pozůstalé termíny z obrany 

státu byly upraveny, například kolísavý tón tehdy nazývaný „Katastrofa – Vzdušný 

poplach (za branné pohotovosti státu)“ a trvalý tón tehdy nazývaný „Všeobecná výstraha – 

Konec vzdušného poplachu (za branné pohotovosti státu)“ byly přejmenovány na současné 

názvy. 
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V současné době probíhá na základních a středních školách výuka tématiky 

ochrany člověka při MU a první pomoc. Ve školách se stal také velice oblíbený program „ 

Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“ známý jako program 

„Hasík“. [20]  

Do domácností v obcích spadajících do zóny havarijního plánování (JE Dukovany, 

JE Temelín), byly distribuovány kalendáře, které zároveň slouží jako informační brožury 

pro případ ohrožení. 

V problematice ochrany obyvatel jsou vzděláváni také starostové a další zástupci 

obcí. Tuto oblast zajišťuje HZS ČR.  

Ve spolupráci Českých drah, a.s., Dopravního podniku hlavního města Prahy a MV 

ČR - GŘ HZS ČR vznikl projekt „Bezpečné cestování“. Do hromadných dopravních 

prostředků, prostor vlakových nádraží Českých drah, a.s., a čekáren městské hromadné 

dopravy byly distribuovány informační materiály. Z těchto materiálu mají občané možnost 

čerpat informace o možných nebezpečích a správném jednání v případě ohrožení. 

Jsou vydávány také různé informační příručky související s problematikou ochrany 

obyvatelstva. Jako příklad uvádím příručku MV-GŘ HZS ČR „Víš, odkud voláš o pomoc 

na tísňovou linku 112?“, určených jak pro obyvatele, tak pro učitele či představitele 

územní samosprávy.  

 

6.2 Legislativní rámec varování a vyrozumění 

Varování a vyrozumění je řešeno, jak je uvedeno výše,  zákonem č.239/2000 Sb., o 

integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů [41] (§7, odst.2, pím.f, 

§10,odst.5, písm.c, §15,odst. 2,písm.c, §16,písm. a, §23, odst.2, písm.c, §24, odst1,písm.b, 

§25, odst.2, písm.e) a Vyhláškou MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů 

ochrany obyvatelstva [38] (část druhá, §§4-5 a část třetí, §§ 6-11). Konkrétní opatření v 

této oblasti jsou, v souladu s Vyhláškou MV č.328/2001 Sb., o některých podrobnostech 

zabezpečení IZS [39], zahrnuty do plánů konkrétních činností jako součást havarijního 

plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu. [16] 

 

Informování obyvatelstva při přípravě na mimořádnou událost vychází z § 25 odst. 

1 zákona č. 239/2000 Sb. [41], (o IZS), ze kterého vyplývá, že „fyzická osoba pobývající 

na území České republiky má právo na informace o opatřeních k zabezpečení ochrany 
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obyvatelstva a na poskytnutí instruktáže a školení ke své činnosti při mimořádných 

událostech“  

Právo na informace je zakotveno v článku 17 Listiny základních lidských práv a 

svobod [28]. Detailněji je problematika předávání informací řešena v zákoně č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisu [40]. 

Ze zákona č. 240/2000 Sb., (krizový zákon) [42], kde je v § 31 odst. 1 uvedeno, že 

„fyzická osoba pobývající na území České republiky má právo na nezbytné informace o 

připravovaných krizových opatřeních k ochraně jejího života, zdraví a majetku“. 

 

Forma informování obyvatelstva při přípravě na mimořádnou událost, vychází z 

vyhlášky č. 380/2002 Sb. [38], k přípravě a provázení úkolu ochrany obyvatelstva, kde je 

popsán způsob informování právnických a fyzických osob o možném ohrožení, 

připravovaných opatřeních a způsobu jejich provedení. V § 4 této vyhlášce jsou uvedeny 

způsoby informování a v § 5 obsah informací. 

„§ 4 odst. 1) Informování právnických a fyzických osob (dále jen „informování“) o 

charakteru možného ohrožení, připravovaných opatřeních a způsobu jejich provedení 

zabezpečuje obecní úřad a zaměstnavatel. K tomu využívají informace poskytnuté zejména 

hasičským záchranným sborem kraje. 

§ 4 odst. 2) Informování se uskutečňuje zejména 

a) hromadnými informačními prostředky, 

b) letáky a informačními brožurami, 

c) ukázkami činnosti integrovaného záchranného systému, nebo 

d) besedami s obyvatelstvem“. 

 

„§ 5 V rámci informování se sdělují zejména údaje o 

a) zdrojích rizik vzniku mimořádných událostí a s tím souvisejících preventivních 

opatření, 

b) činnosti a přípravě integrovaného záchranného systému na řešení mimořádných 

událostí, 

c) opatřeních ochrany obyvatelstva, zejména o varování, evakuaci, ukrytí, 

individuální ochraně a nouzovém přežití, 

d) sebeochraně a poskytování vzájemné pomoci a 

e) organizaci humanitární pomoci“. 
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Podle § 32 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému [41] 

každý, kdo provozuje hromadné informační prostředky, včetně televizního a rozhlasového 

vysílání, je povinen bez náhrady nákladů na základě žádosti operačního a informačního 

střediska integrovaného systému neprodleně a bez úpravy obsahu a smyslu uveřejnit 

tísňové informace potřebné pro záchranné a likvidační práce. 

Podle § 30 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 

[42] každý, kdo provozuje hromadné informační prostředky, včetně televizního a 

rozhlasového vysílání, je povinen bez náhrady nákladů na základě žádosti orgánů 

krizového řízení neprodleně a bez úpravy obsahu a smyslu uveřejnit informace o vyhlášení 

krizových stavů a nařízených krizových opatřeních při krizových stavech. 

 

Zaváděné a užívané informační systémy krizového řízení musí splňovat standardy 

informačních systémů veřejné správy a pravidla přenosu informací nadřízeným, 

podřízeným a spolupracujícím orgánům krizového řízení. 

 

6.3 Jednotný systém varování a vyrozumění 

V odborné i obecné praxi se pro pojem jednotný systém varování a vyrozumění 

užívá zkratka JSVV, která bude také v této práci používaná. 

Na začátku roku 1992 byla počata výstavba na platformě systému selektivního 

radiového návěští. Sirény byly ovládány místně nebo centrálně linkovým zařízením do 

roku 1994 [7].  Významným mezníkem byl rok 1997, kdy došlo na území Moravy a 

Slezska k masivním záplavám a stávající systém se jevil jako nedostačující a proto došlo 

k největšímu zdokonalování systému [13].  

 Základní informace o JSVV 

Zákon číslo 239/2000 Sb., (o IZS) [48] ukládá ministerstvu vnitra (jeho úkoly plní 

MV-GŘ HZS ČR), zajišťovat a provozovat JSVV. 

JSVV je technicky, provozně a organizačně zabezpečen vyrozumívacími centry, 

telekomunikačními sítěmi a koncovými prvky varování a vyrozumění.[17] 

Základní technologickou infrastrukturu JSVV tvoří systém selektivního radiového 

navěštění (dále jen SSRN), který bude popsán v níže uvedené podkapitole diplomové 

práce. 
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Principem SSRN je tedy:  

  zaměření na šíření signálu s využitím koncových prvků JSVV (elektrické rotační 

sirény, elektronické sirény, místní infosystémy, …) 

 doplnění varovného signálu tísňovou informací (např. rozhlasem, televizí, místními 

infosystémy pod.). 

 

SSRN umožňuje varování a tísňové informování obyvatelstva dálkovým ovládáním 

koncových prvků varování a vyrozumění předáváním zpráv na osobní přijímače (pagery) a 

také používá digitálních technologií, která umožňuje efektivní činnost všech částí systému. 

Na níže uvedeném obrázku jsou zobrazena vyrozumívací centra na všech čtyřech úrovních. 

 

 

Obrázek 4 Schéma JSVV [17] 

 

Dle literatury [17] je JSVV složen zejména: 

 Z vyrozumívacích center čtyř úrovní: 

o celostátní úrovně na stupni GŘ HZS, 

o krajské úrovně na stupni krajských ředitelství HZS, 
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o okresní úrovně na stupni územních odborů HZS, 

o úrovně dalších provozovatelů (jako např. ČEZ, SÚJB, některých magistrátů, 

center tísňového volání apod.). 

 

 Z linkové datové a radiových sítí zahrnutých v infrastruktuře SSRN: 

o linková datová síť propojuje zadávací terminály a další součásti do systému, 

o radiové sítě, realizované na krajských (někde regionálních) principech, 

umožňují uživatelům systému ze zadávacích terminálů dálkově ovládat 

koncové prvky varování a předávat zprávy na pagery. 

 

 Koncových prvků varování, tvořených elektromechanickými a elektronickými 

sirénami a místními informačními systémy s vlastnostmi elektronických sirén. 

 

 Koncových prvků vyrozumění. 

 

Obrázek 5 Schématické znázornění systému varování a vyrozumění [28] 

 



Diplomová práce 

 

21 

 

6.4 Koncové prvky varování 

Koncové prvky varování bezprostředně zabezpečují varování prostřednictvím 

předem stanoveného varovného signálu a/i tísňové informování obyvatelstva[19], které pro 

obyvatele tvoří informační část celého systému varování. 

Všechny koncové prvky varování jsou zařízení schopná generovat stanovené 

zvukové varovné signály a vysílat verbální informace. 

Podle principu činnosti je dle literatury [17] můžeme rozdělit: 

 rotační sirény; 

 elektronické sirény; 

 místní informační systémy (místní rozhlasy). 

 

 Rotační sirény  

Na území České republiky jsou rotační sirény nejrozšířenější koncové prvky varování 

obyvatelstva. Někdy jsou nazývané jako elektromechanické či motorové a podobně. 

V dnešní době jsou tato zařízení spíše zastaralá, avšak pro potřeby varování 

obyvatelstva jsou hodnotným prostředkem. Tento druh sirén má při správné údržbě velmi 

dlouhou funkční životnost, a proto mohou být i nadále v budoucnosti využívány v lokalitách s 

nízkou úrovní rizika, případně mohou sloužit pro svolání dobrovolných hasičských 

záchranných jednotek v obci. Zřejmě to bude pouze záložní způsob jejich vyrozumění, protože 

technický pokrok umožňuje vyrozumění těchto jednotek pomocí pagerů či hromadných SMS. 

[13] 

Pravidelná kontrola provozuschopnosti a technického stavu těchto rotačních sirén 

by měla zabezpečit bezproblémovou funkci. Tato kontrola se provádí každou první středu 

v měsíci a to v poledne 

Pro bezproblémovou funkci těchto elektrických rotačních sirén se provádí kontrola 

provozuschopnosti a technického stavu každou první středu v měsíci a to ve 12 hodin [11], 

kdy se po celé republice na 140 sekund rozezvučí celkem 5 121 sirén. Mezi největší 

nevýhody bezesporu patří absence předání verbální informace či tísňové informace 

obyvatelstvu, protože generují pouze akustický signál. 
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Obrázek 6 Rotační siréna [37] 

 

Dle koncepce ochrany obyvatelstva od roku 2013 s výhledem do roku 2020 [11] by 

se měla dokončit obměna elektrických rotačních sirén za moderní koncové prvky varování, 

které umožní vyslání varovného signálu a následné zprostředkování verbální či tísňové 

informace v zónách vnějšího havarijního plánování a na územích ohrožených povodněmi. 

 

 Elektronické sirény 

Elektronické sirény slouží k varování a informování obyvatelstva pomocí 

varovných signálů imitujících rotační sirénu nebo hlasových zpráv (verbálními 

informacemi). 

Elektronické sirény se umísťují do výrobních podniků s výskytem nebezpečných 

látek, v oblastech ohrožených zátopovou vlnou a díky jejich výborným akustickým 

vlastnostem tvoří základní složku pro vytvoření rozlehlých systémů, které mají za úkol 

bezprostřední varování obyvatel při mimořádné události.[13] 

 

Elektronické poplachové sirény reprodukují:  

 varovné signály, 

 verbální informace, 

 tísňové informace. 

 akustické signály z externího zdroje modulace. 
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Obrázek 7 Elektronické sirény [18] 

 

V současné době se na území České republiky nachází 998 elektrických 

poplachových sirén. Mezi výhody elektronických sirén patří napájení bateriemi, protože i 

v případě přerušení dodávek elektrické energie lze odbavit varovné signály a předat tísňové 

informace. Ze zákona je požadováno zajištění provozuschopnosti minimálně po dobu 72 

hodin za dodržení specifických podmínek vyslání. 

 

Tato zařízení musí být schopná tiché kontroly provozuschopnosti svých částí a 

musí umožnit přenos tísňových informací: 

 pomocí vlastního mikrofonu v řídící skříni (standardní vybavení), 

 z vlastního zdroje modulace – z digitální paměti v řídící skříni (standardní 

vybavení), 

 z externího zdroje modulace – připojením veřejnoprávního či jiného provozovatele 

rozhlasového vysílání (standardní vybavení), 

 z vyneseného ovládacího terminálu, mobilního telefonu, radiostanice Pegas, atd. 

(volitelné vybavení).  

 

 Místní informační systémy 

Místní informační systémy vysílají všechny druhy varovných signálů, ale také 

programovatelné verbální informace, které jsou vysílány různými koncovými zařízeními 

(např. venkovní a vnitřní přijímač místního rozhlasu, televizní přijímač) v akustické, 

obrazové, ale i v textové podobě.  



Diplomová práce 

 

24 

 

Tyto místní informační systémy našli své využití tam, kde se nachází nízká 

koncentrace lidí na velké ploše (například malé obce v horách).  

Hlavní předností těchto systémů je schopnost připojení výstupního zvukového a 

případně i obrazového signálu na rozličné přenosové prostředky a koncové prvky (100 V 

místní rozhlas, bezdrátový místní rozhlas, televizní kabelové rozvody) a jejich vzájemná 

kombinace. Těmito variacemi dosáhneme nejširšího praktického využití a největší pokrytí 

plánované oblasti dostačujícím signálem pro informování, varování a vyrozumění 

obyvatelstva obrazovou nebo verbální informací. Jestliže místní informační systémy 

spojíme s elektronickou nebo rotační sirénou, rapidně tak zvýšíme informovanost obyvatel 

v ohrožené oblasti při vyhlášení poplachu v případě mimořádné události. [24] 

Mezi základní funkce a možnosti bezdrátových místních informačních systémů 

patří dle literatury [24] například:  

 hlášení obvyklých (informativních) zpráv pro obyvatele,  

 hlášení dle časového schématu (automatické bez obsluhy),  

 hlášení signálu pro varování a vyrozumění obyvatel dle specifikace HZS ČR,  

 místní hlášení zpráv z centrálního pracoviště (ze softwaru, z tlačítkového tabla, 

atd.),  

 vzdálené hlášení zpráv z celorepublikového JSVV ČR,  

 vzdálené hlášení zpráv z mobilních telefonů, SMS zpráv a vysílaček,  

 automatické rozesílání SMS zpráv předem vybraným osobám případě krizového 

hlášení,  

 hlášení z ozvučných míst, rozhlasových a televizních přijímačů v domácnostech,  

 při krizových hlášeních možnost vysílání grafických návěští na programech 

kabelové televize. 

     

Obrázek 8 místní rozhlas [22]  



Diplomová práce 

 

25 

 

6.5 Ověřování provozuschopnosti koncových prvků 

Ověřování provozuschopnosti JSVV se provádí akustickou zkouškou. [17] 

Provádění těchto akustických zkoušek sirén je legislativně zakotveno ve vyhlášce MV č. 

380/2002 Sb.[45], k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Cílem zkoušení je 

prověřit činnost sirén a místních informačních systémů, která jsou zapojena do celkového 

systému JSVV a to od zadávacích terminálů až po ovládané koncové prvky. Důležité je 

také prověřit pokrytí území, kam až akustický signál dosahuje a také soustavně připravovat 

obyvatelstvo na možnou hrozící mimořádnou událost. 

Akustické zkoušky sirén se provádějí každou první středu v měsíci ve 12.00 hodin. 

Zkušebním tónem, technicky je to trvalý tón v délce 140 sekund, na elektronických 

koncových prvcích je doplněn verbální informací „Zkouška sirén“.  

Celoplošným způsobem po krajích nebo po okresech v rámci krajů. Centrálně z GŘ 

HZS ČR nebo z KŘ HZS (případně podle nařízení z ÚO HZS). Obyvatelstvo musí být 

předem informováno.[17] 

Na území České republiky se pro aktivaci všech koncových prvků JSVV využívá 

celkem třech signálů [17][41] a to „všeobecná výstraha“, „požární poplach“ a již 

zmiňovaná zkouška sirén se signálem „zkušební tón“. Pro varování obyvatelstva však 

slouží jen jeden z nich a to „všeobecná výstraha“.  

6.6 Zhodnocení JSVV 

Zhodnocení celkového stavu JSVV bylo provedeno na základě teoretického 

přehledu uvedeného v praktické části diplomové práce a dotazníkového šetření uvedeného 

v praktické části.  

Jako každý systém, tak i JSVV má své klady a zápory. Důležité však je, aby klady 

přesahovaly zápory.  

Mezi nejzásadnější zápory JSVV se jeví fakt, že se doposud nevyřešil problémy v 

informovanosti cizinců, kteří nerozumí varovné informaci v českém jazyce. Z tohoto 

důvodu by se varovná informace měla vysílat i v cizím jazyce, například v anglickém a to 

ve formě titulků při vysílání obrazové varovné informace v televizi. Další možností jak 

varovat cizince je zaslat jim hromadnou SMS zprávu, která bude obsahovat varovnou 

informaci. Zde se samozřejmě vyskytne problém s registrací všech cizinců. Varovné SMS 

zprávy by mohly být zasílány také neslyšícím nebo nevidomým (na mobilní telefony se 

speciální funkcí čtení textových zpráv). Pokud pomineme jakkoliv hendikepované občany, 

dalším záporem je špatná slyšitelnost koncových prvků (elektrických sirén) například v 
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sídlištní zástavbě, kde se zvuk šířený vzduchem odráží od budov a způsobuje tím 

nesrozumitelnost sdělované varovné informace.  

Mezi nejzákladnější klady JSVV patří, že uvedený systém má funkce, které 

umožňují odstraňovat případné výpadky vysílačů v daném systému, protože existuje 

kontrola obsluhou, která se dozvídá o stavu vysílačů na území kraje. 

 

V následující kapitole jsou popsány všechny tři druhy signálů, které se využívají 

v oblasti ochrany obyvatelstva. 

6.7 Druhy signálů 

Charakteristika a použití jednotlivých signálu je upravena vyhláškou MV č. 

380/2002 Sb. [45], k přípravě a provádění úkolu ochrany obyvatelstva. 

 Zkušební tón 

Zkušební tón je určen pro přezkušování JSVV v souladu s Vyhláškou MV 

380/2002 Sb. [45] k přípravě a provádění úkolu ochrany obyvatelstva a není určen pro 

varování obyvatelstva.  

Tento signál je charakterizován trvalým tónem po dobu 140 sekund (Obrázek 9). U 

elektronických sirén a místních rozhlasů je po jeho skončení doplněn verbální informací č. 

1 „Zkouška sirén“.  Všechny používané verbální informace jsou popsány v textu níže. 

Bližší informace o zkušebním tónu jsou uvedeny v kapitole 6.5 Ověřování 

provozuschopnosti systému JSVV této diplomové práce. 

 

Obrázek 9 Grafické znázornění zkušebního signálu [42]  
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Trvalý tón je, kromě akustických zkoušek sirén, využíván i pro další účely. Na 

základě rozhodnutí kompetentních orgánů může být využit například pro vyjádření piety 

při velkých ztrátách na životech (např. při teroristických útocích v New Yorku roku 2001 a 

v Madridu roku 2004, při zemětřesení a tsunami v jihovýchodní Asii roku 2004) nebo při 

příležitosti oslav některých státních svátků a významných výročí. V těchto případech se 

verbální informace „Zkouška sirén“ na elektronických koncových prvcích nikdy nevysílá. 

[39] 

 

 Signál "požární poplach" 

Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 

vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání 

jednotek požární ochrany. Signál "Požární poplach" vyhlašovaný elektronickou sirénou 

napodobuje hlas trubky troubící tón "HO-ŘÍ,"HO-ŘÍ" po dobu jedné minuty, podrobnosti 

jsou zobrazeny na obrázku níže (Obrázek 10). 

 

Obrázek 10 Grafické znázornění požárního poplachu [42] 
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 Všeobecná výstraha 

Signál všeobecná výstraha je jako jediný platný varovný signál pro varování 

obyvatelstva. O možné hrozbě nebo vzniku mimořádné události lze tedy veřejnost varovat 

prostřednictvím varovného signálu “Všeobecná výstraha”. 

Je charakterizován kolísavým tónem po dobu 140 sekund, kdy je motor rotační 

sirény opakovaně na dobu 4 sekund zapínán a na dobu 3 sekund vypínán. Elektronická 

siréna a místní rozhlasy vytváří signál kombinací tónu 180 Hz a 400 Hz elektronickým 

generováním nebo reprodukcí zvukového souboru. Průběh signálu „všeobecná výstraha“ je 

zobrazen na obrázku níže (Obrázek 11). 

 

 

Obrázek 11 Grafické znázornění všeobecné výstrahy [42]  

 

U elektronických sirén a místních rozhlasů je varovný signál po jeho skončení 

doplněn verbální informací, která upřesňuje bližší informace o blížícím se nebo o 

nastalém ohrožení. Činnost obyvatelstva se řídí podle tísňových informací následujících 

za signálem. 

Verbální informace jsou slovní sdělení, které jsou na začátku a na konci označeny 

gongem. Jsou reprodukovány ihned po odeznění varovného signálu (v některých případech 

může být verbální informace použita samostatně) a slouží k upřesnění druhu možného 

ohrožení. 

Soupis jednotlivých druhu verbálních informací dle literatury [14],[17]: 

 verbální informace č. 1 “ Zkouška sirén “       
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 verbální informace č. 2 “ Všeobecná výstraha “ 

 verbální informace č.3 “ Nebezpečí zátopové vlny “ 

 verbální informace č.4 “ Chemická havárie “ 

 verbální informace č.5 “ Radiační havárie “ 

 verbální informace č.6 “ Konec poplachu “ 

 verbální informace č.7 “ Požární poplach “ 

 

Přesné znění verbálních informací jsou uvedeny např. v literatuře [14] [17]  

6.8 Tísňové informování 

Tísňové informování obyvatelstva lze chápat jako souhrn organizačních, 

technických a provozních opatření, která povedou k předání informací bezodkladně po 

zaznění varovného signálu o zdroji, povaze a rozsahu nebezpečí a nutných opatření 

k ochraně života, zdraví a majetku a to především cestou masmédií, ale i dalšími způsoby. 

[13] 

Informování obyvatelstva organizuje a za obsah informací zodpovídá ten, kdo 

nařídil varování obyvatelstva daného území. 

 

Dle literatury [40]  lze informování obyvatelstva chápat jako kontinuální proces se 

třemi fázemi 

 přípravná (preventivní) fáze, 

 akutní (aktuální) fáze, 

 fáze obnovy. 

 

Přípravná fáze spočívá v seznamování obyvatelstva s možnými zdroji nebezpečí a 

to v místě bydliště. Důležité je také seznámit obyvatelstvo se způsoby ochrany nutnými při 

vzniku mimořádné události, které hrozí v místě bydliště, se způsoby varování a tísňového 

informování a dalšími důležitými skutečnostmi. 

Tato přípravná fáze důležitá nejen kvůli předávání potřebných znalosti (například 

formou besed, tiskovin, internetu a podobně), ale také proto, že navazuje komunikační 

kontakt mezi orgány ochrany obyvatelstva a občany. [40] 
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Akutní fáze začíná při reálné hrozbě nebo po vzniku mimořádné události a provádí 

se tísňové informování, přechází do komunikace orgánů krizového řízení s obyvatelstvem 

v ohrožení. [40] 

Při odstraňování následků mimořádné události až do navození normálního stavu je 

fáze obnovy. Zde by měly být vydávané pokyny jak optimalizovat činnost, kde hledat 

pomoc (ale zároveň i usměrňovat nabízenou pomoc, tj osobní pomoc, věcnou a finanční). 

Vzhledem k tomu, že pro varování obyvatelstva v akutní fázi je určen pouze jeden 

varovný signál, je zřejmé, že pro účinnou ochranu obyvatelstva nestačí pouze vyhlásit 

varovný signál, ale je potřebné v co nejkratší době po zaznění signálu předat i další 

informace o zdroji, povaze a rozsahu nebezpečí a nutných opatřeních k ochraně života, 

zdraví a majetku. 

Tísňové informace jsou využívány ve všech uvedených fázích a to ve formě 

odvysílaných tísňových informací v rámci hromadných sdělovacích prostředků. 

Tato povinnost vyplývá sdělovacím prostředkům z níže uvedených zákonů: 

 zákon č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 

dalších zákon [7], § 32; 

 zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů [5], § 32; 

 zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonu (krizový 

zákon) [6], § 30; 

 

Pro předávání tísňových informací lze dle literatury [13] využít: 

 televizní a rozhlasové stanice s celostátní působností - GŘ HZS ČR má smluvně 

zajištěno vysílání na programových okruzích ČT 1, ČT 2 a ČRo 1 Radiožurnál; 

 soukromé regionální rozhlasy a televizní společnosti; 

 městské, obecní a objektové rozhlasy; 

 elektronické sirény – jsou schopny vysílat informace prostřednictvím vlastního 

mikrofonu nebo z externího zdroje modulace (např.VKV-FM rozhlasového 

přijímače, radiostanice, …); 

 místních kabelových televizí; 

 mobilních rozhlasových prostředků – např. rozhlasové vozy, megafony. 
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6.9 Varovná informace 

Lidé mají pět smyslů, dominantní podíl na příjmu informací má zrak a sluch. 

Z toho hlediska může být varovná informace předávána ve formě přijímané sluchem a 

zrakem [17]: 

 Ve formě mluveného slova (verbální formě), nebo formě zvukového znamení 

(zpravidla v předem stanovené podobě s předem stanovenou činnosti signálu, v této 

souvislosti varovného signálu). 

 V optické formě (optická návěstí, piktogramy, různé formy zpracování textu v 

elektronické i tiskové podobě a dalších). 

 V kombinovaných formách. 

 

Problém může nastat u osob s některým smyslovým hendikepem, protože musí být 

využito i jiných forem propagace, například u osob se sluchovým postižením lze například 

využít hmat aktivovaný vibracemi. 

Pro šíření varovné informace se vychází ze zásady, že varování je věc veřejná a že 

každý občan má právo být varován. Z tohoto pohledu je možno využít, s ohledem na 

charakter mimořádné situace, její rozsah a časový průběh i na aktuální dostupnost 

prostředků a kanálů [17]: 

 Koncových prvků varování jednotného systému varování a vyrozumění. Tento 

způsob je v současnosti považována za základní. 

 Místních informačních systémů. Například obecních a objektových rozhlasů 

(některé plní úlohu nouzových zvukových systémů, tzv. evakuačních či požárních 

rozhlasů), informačních kanálů kabelových televizí a obdobných technologií. 

Některé systémy jsou zařazeny mezi koncové prvky varování JSVV. Všechny 

uvedené prostředky mají velký význam pro orgány místní samosprávy, 

provozovatele různých zařízení a podobně, je možno použít i rádiových sítí 

dispečinků dopravců k zabezpečení varování cestující veřejnosti a podobně. 

 Mobilních rozhlašovacích prostředků, například vozidel s rozhlasovým zařízením, 

megafonů, mobilních sirén, které mají velký význam při lokálně omezených 

mimořádných událostech pro řídící orgány koordinující zásah. 

 Osobního vyhlášení, například hlídkami policie, hasičů a podobně, tento způsob má 

význam při lokálně omezených mimořádných událostech pro orgány řídící zásah. 
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 Rozhlasu a televize. Veřejnoprávní i provozovatelů se soukromou licencí na základě 

dohod, přičemž pro sjednávání smluvních vztahů lze využít ustanovení celé řady 

zákonů. Jejich využití přichází do úvahy zejména při rozsáhlých mimořádných 

událostech a krizových stavech, řešených na centrální úrovni, mají velký význam 

pro šíření výstrah a upozornění ČHMÚ na nepříznivé jevy, 

 Mobilních telefonů, internetu a dalších technologií. I přes svoji modernost a 

vývojový potenciál mají doplňkovou úlohu k výše uvedeným kanálům, neboť zatím 

zcela nesplňují požadavek veřejného varování. 

 

Dle Krizového plánu [14] má varovná informace charakter akustický (zvukový), 

verbální (mluvený) nebo optický (obrazový) a pro jejich šíření se využívají: 

 koncové prvky varování (KPV) – základní prostředek pro zabezpečení varování 

obyvatelstva v rámci provozovaného Jednotného systému varování a vyrozumění na 

území MSK; 

 rozhlasové a televizní vysílání – umožňuje plošnou informovanost a varování 

obyvatelstva na území kraje při vzniku mimořádné události, a je smluvně zajištěno s 

ČRo Ostrava a ČT studio Ostrava; 

 regionální tisk - zabezpečuje hromadnou informovanost a varování obyvatelstva při 

vzniku mimořádné události; 

 veřejné vyhlášky a letáky 

 mobilní vyhlašovací prostředky (na služebních vozidlech HZS, Policie ČR a 

Městské policie); 

 internetové stránky (Krajského úřadu, HZS, měst, obcí); 

 telefonní zprávy a textové zprávy SMS na mobilní telefony 

 spojky – osoby pověřené k zabezpečení přímého (osobního) předání varovné 

informace obyvatelům ohrožené oblasti 

 

6.10 Způsob předání tísňových informací 

Informace o nutné činnosti obyvatelstva jsou dle literatury [14] předávány v 

celostátním měřítku prioritně hromadnými sdělovacími prostředky s využitím 

rozhlasového vysílání Českého rozhlasu a televizního vysílání ČT 1, ČT 2. 

 K předávání tísňových informací obyvatelstvu lze využít tyto cesty (směry) [14]: 



Diplomová práce 

 

33 

 

 KOPIS - OPIS ÚO –Obec – obyvatelstvo 

 KOPIS (OPIS ÚO)– média – obyvatelstvo 

 Přímé prostředky – obyvatelstvo
1
 

 Internetová stránka HZS MSK, krajského úřadu, obecního úřadu (města) – 

obyvatelstvo
2
 

 

Důležité je také si uvědomit, že i o každém ukončeném ohrožení se musí 

obyvatelstvo informovat a to stejným způsobem jak se varuje.  

 Odpovědnosti za provedení varování obyvatelstva [4],[14]  

Odpovědnost v oblasti zabezpečení varování obyvatelstva na území kraje má 

Hejtman, který je zároveň předsedou Bezpečnostní rady MSK. Úkoly spojené s touto 

činností zabezpečuje prostřednictvím KOPIS. Odpovědnost na území obce s rozšířenou 

působností má starosta (primátor) obce s rozšířenou působností. Úkoly spojené s tímto 

opatřením zabezpečuje prostřednictvím příslušného OPIS ÚO (CTV) nebo KOPIS. 

 Odpovědnost na území obce má starosta obce. Úkoly spojené s tímto opatřením 

zabezpečuje prostřednictvím příslušného OPIS ÚO, KOPIS nebo přímo pověřenou osobou 

(pomocí tlačítka místního ovládání). 

 Odpovědnost za varování vůči svým zaměstnancům u subjektů provozujících 

technické zařízení při havárii má jejich provozovatel (zákon 239/2000 Sb. §24). 

 Odpovědnost za technické prostředky varování [4],[14]  

 Zodpovědnost za provozní a organizační zabezpečení "Jednotného systému 

varování a vyrozumění" na území kraje má HZS Moravskoslezského kraje. 

 Způsob aktivace koncových prvků pro potřeby varování obyvatelstva je 

specifikován "Pokynem KŘ HZS Moravskoslezského kraje č. 18 ze dne 16.5.2002 - 

Směrnice pro činnost operačních a informačních středisek". 

 

                                                 

 

1 Pro tento způsob lze využít přímý hlasový vstup z pracoviště KŘ HZS nebo z jednotlivých elektronických 

sirén umístěných na území Moravskoslezského kraje. Dalším prostředkem pro přímé informování obyvatelstva jsou 

mobilní vyhlašovací prostředky na vozech policie a HZS MSK. Lze také využít pověřených osob (spojek), viz. Kapitola 

výše. 

 
2 Na internetových stránkách je uváděn aktuální stav a prováděná opatření s pokyny pro obyvatelstvo.  
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7 Činnost obyvatelstva při a po vyhlášení varovné informace 

Zvuk sirény vyjadřující varovný signál „všeobecná výstraha“ znamená vždy nějaké 

nebezpečí, které ohrožuje jistou mírou veřejnost a to tak, že může dojít, nebo již došlo k 

mimořádné události, která ohrožuje životy a zdraví občanů nebo může způsobit škody na 

majetku či životním prostředí. 

 

V případě vyhlášení varovného signálu „všeobecná výstraha“ bez předchozí 

informace obyvatelstvu, lze očekávat tyto dvě možnosti: 

 hrozící nebo již existující únik nebezpečné látky do ovzduší, většinou se jedná o 

toxickou látku, která může ohrozit zdraví nebo životy obyvatelstva; 

 akutní ohrožení přirozenou či zvláštní povodní, což bude použito hlavně v 

prostorech podél vodních toků a to vždy v kontextu s negativním vývojem 

hydrometerologické situace.  

 

Na základě těchto indicií lze důvody spuštění sirén od sebe předběžně rozlišit. 

Dalším vodítkem pro obyvatelstvo je také místo kde se nacházejí. V případě sídlištní 

výstavby v blízkosti chemických závodů, (například Borsodchem Mchz, s.r.o v Ostravě 

Mariánských horách), existuje větší pravděpodobnost ohrožení lidí únikem toxické látky 

než v případě existence nízké zástavby v blízkosti vodního toku například v Ostravě 

Hrušově. 

V případě vyhlášení varovného signálu „všeobecná výstraha“, je většinou 

obyvatelstvo následně informováno např. rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv. 

mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným 

způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat. Podrobnější informace 

jsou uvedeny v kapitole výše.  

Signál sirény může být mimořádně použit jako povel k zahájení nějaké činnosti 

obyvatelstva; například může jít o vyhlášení evakuace z předem určeného prostoru [34]. V 

těchto případech budou orgány veřejné správy včas a opakovaně pomocí dostupných 

sdělovacích prostředků informovat veřejnost, co daný signál znamená, a lidé budou 

instruováni o svém chování dopředu. 
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Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS kraje vydává tato doporučení 

občanům, jak se mají zachovat po zaznění sirény „ všeobecná výstraha“ [17]. 

Nejdůležitější je, aby obyvatelstvo respektovalo varovné a tísňové informace a 

ukázněně reagovalo na pokyny záchranných složek a nerozšiřovalo poplašné a neověřené 

zprávy.   

Dále při úniku nebezpečné látky se doporučuje:  

 Vyhledat úkryt v nejbližší budově 

- nejlépe ve vyšších patrech 

- opustit suterénní nebo podzemní části domů. 

V případě úniku nebezpečné látky (toxické, hořlavé, výbušné) se látky s hustotou 

nižší než vzduch drží při zemi, v opačném případě úniku nebezpečné látky lehčí než 

vzduch jsou nebezpečné látky lépe rozptylovány ve vzduchu a ve vyšších místech nehrozí 

tak velké nebezpečí. 

 Utěsnit v budově dveře a okna, vypnout klimatizaci, ventilaci a obdobná zařízení, 

utlumit nebo nejlépe uhasit topidla s ohněm. 

Doporučuje se vypnout veškerá zařízení na bází klimatizace, protože tato zařízení 

víří vzduch a v případě úniku toxické látky by nasávala toxickou atmosféru do 

improvizovaného úkrytu. V případě úniku hořlavé látky by klimatizace podporovala hoření 

a otevřený oheň by mohl iniciovat požár či výbuch. Topeniště také spotřebovává kyslík 

nutný pro dýchání. 

 

Obrázek 12 Zodolnění úkrytu [23] 

 

 Vyhledat vhodnou místem k improvizovanému ukrytí 

- vhodné jsou místnosti ve středním traktu domu 
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- odvrácená část domu od místa úniku nebezpečné chemické látky 

Nebezpečí se však může zvýšit za nepříznivých meteorologických podmínek a to za 

silnějšího větru. V tomto případě je doporučeno zvolit místnosti na závětrné straně domu. 

Doporučuje se také utěsnit prostor proti průnik nebezpečných látek z okolí a to například 

utěsněním oken a dveří. 

 Informovat se o hrozícím nebezpečí  

Podrobnější a hlavně přesnější informace jak se dále chovat bude sdělována 

obyvatelstvu prostřednictvím oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, verbální informace z 

koncových prvků varování, obecní úřad, zaměstnavatel)  

 

Obrázek 13 Zajistit si informace [23] 

 

 

 Prostředky improvizované individuální ochrany 

Doporučuje se si vyrobit či koupit prostředky improvizované individuální ochrany, 

protože jejich použitím se zvýší ochrana. Snažit se být převážně v klidu, omezit 

telefonování zejména na čísla tísňového volání. 

 Morálka 

Řídit se pokyny, které budou sdělovány prostřednictví sdělovacích prostředků, či 

osobně od příslušníků zasahujících jednotek IZS a od orgánů státní správy. Opustit 

budovu, až po oznámení, že nebezpeční již pominulo. V případě poškození zdraví, 

neprodleně vyhledat ošetřujícího lékaře. Uvědomit si, že největší hodnotu má lidský život a 

zdraví a až potom majetek. Nepodceňovat vzniklou situaci, nepropadat panice.  

Pomáhat zejména dětem, starým, nemocným, smyslově a pohybově 

handicapovaným příbuzným a lidem v sousedství.  

 

Jedete-li autem v době, kdy zazní sirény varovným signálem, okamžitě zavřete 

okna a vypněte větrání a klimatizaci. Dovoluje-li to dopravní situace, rychle opusťte 



Diplomová práce 

 

37 

 

území, kde je vyhlášeno ohrožení. Je třeba si uvědomit, že bezpečné místo se nachází ve 

vzdálenosti více jak 1 km od místa ohrožení. Ve směru, kam vane vítr, to může být i pár 

kilometrů. Nemůžete-li autem normálně pokračovat, postupujte podle výše uvedených 

pokynů.[35]  

 

7.1 Psychologické aspekty varování obyvatelstva 

Zvuk sirény, pokud se nejedná o její zkoušku, vždy znamená, že se blíží nějaké 

nebezpečí, které může ohrozit naše zdraví či život nebo naše blízké. To vyvolává velký 

zátěžový moment pro odpovědnou osobu, která rozhoduje o spuštění varovacího systému. 

Velitel zásahu, starosta obce, hejtman, generální nebo krajský ředitel HZS či při nebezpečí 

z prodlení řídící důstojník nebo pracovník OPIS si při rozhodování musí uvědomit, jakou 

reakci vyvolá u občanů potenciálně ohrožených mimořádnou událostí. Půjde zejména o 

strach z přežití, strach a úzkost o osobní bezpečí a také o možnou ztrátu bližních nebo 

obavu o újmu na jejich zdraví. Vyvolá to i strach ze ztráty ceněného a pro osobu 

významného majetku. Půjde i o obavy z možné evakuace a obtíží s ní spojených. Z těchto 

důvodů musí okamžitě po vyhlášení signálu a tísňové informace nastat informační tok vůči 

obyvatelstvu a organizovaný a cílený postup složek IZS. Informovaný občan, který ví, jak 

chránit sebe a své bližní a který se může spolehnout na záchranné složky a jejich pomoc, 

nejen správně reaguje na pokyny záchranářů či řídících orgánů, ale i snadněji překoná 

obavy a strach. [43][17]  

 

7.2 Nástroje komunikace   

V této kapitole jsou popsány druhy nástrojů využívaných při předávání varovné informace 

při mimořádné události nebo preventivní informace předávaní před vznikem mimořádné 

události.  

Mezi nejzákladnější nástroje komunikace patří informační letáky, rozhlas, televizi, sirény 

apod. Všechny druhy nástrojů mají své výhody i nevýhody. Výběr vhodného 

komunikačního nástroje ovlivňuje řada faktorů jako například druh mimořádné události, 

místo, závažnost, plocha, kterou chci varovat atd. Dále jsou v textu dle literatury [9] 

popsány besedy, televizní a radiové vysílání, tištěné informační komunikační kanály a 

další typy předávání informací veřejnosti v případě vzniku mimořádné události. 
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• V České republice se příslušné orgány, zabývající se ochranou obyvatelstva, snaží 

formou prevence informovat občany o charakteristikách určitých mimořádných událostí a 

o nejvhodnějších činnostech, které mají být v případě jejich vzniku provedeny. Preventivní 

kampaň můžeme rozdělit na místní a celostátní. Místní preventivní kampaň je chápána 

jako informovanost obyvatel prostřednictvím školních besed nebo například dnů 

otevřených dveří u HZS krajů.  

• Pomocí televize, rádia či tisku můžeme obyvatelstvo informovat celostátně. 

Nejúčinnějším prostředkem komunikace, který je dostupný široké veřejnosti, jsou média. 

Nejpoužívanějším mediem je bezesporu televize. Nejenže je vnímání obsahu zprávy 

sluchové, je také zrakové a stává se nejúčinnějším typem přenosu informací. 

•  Dalším sdělovacím prostředkem je rozhlas. Informace je k příjemci vysílaná audio 

kanálem. Rozhlas je druhý nejrozšířenější komunikační kanál.  

• K informování obyvatel využíváme také písemné komunikační kanály. Tím 

rozumíme nejrůznější brožury, letáky, časopisy, plakáty, denní tisk apod. 

• Letáky složí k informování široké veřejnosti. Běžně se s nimi můžeme setkat na 

dobře viditelných místech v dopravních prostředcích, úřadech, nákupních centrech atd. 

Jednoduše všude tam, kde se vyskytují větší skupiny osob. Letáky mívají stručnou a jasnou 

formu doplněnou jednoduchou grafikou. Tento komunikační prostředek může být 

uschován a opakovaně se k němu lze vracet, proto je ideální jako zdroj telefonních čísel, 

adres a důležitých informací. Zábavnou formou, například pomocí obrázku s textem, je 

možno popsat základní pravidla chování při mimořádné události. Tyto informace se pak 

stávají lépe zapamatovatelnými. 

• Podobným komunikačním kanálem jsou informační brožury. Ty se od letáku liší 

rozsáhlejším množstvím informací a jsou určeny pro konkrétní skupinu obyvatel. V 

poslední době se stal moderním a dostupným komunikačním kanálem internet. Využívá ho 

stále větší počet obyvatel. Je tedy jedním z nejvýznamnějších komunikačních prostředků 

pro předávání informací, týkajících se mimořádných událostí. Zásadním komunikačním 

kanálem je jednotný systém varování a vyrozumění (JSVV). Slouží k upozornění 

obyvatelstva, orgánů krizového řízení, právnických osob a podnikajících fyzických osob, 

orgány veřejné správy na hrozící nebo nastalou mimořádnou událost. Zahrnuje varovný 

signál a tísňovou informaci. Jako další formy bych mohla zmínit cvičení složek 

integrovaného záchranného systému, výstavy či soutěže.[9] 
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8 Cíl, hypotézy a postup práce 

8.1 Cíle práce 

Cílem mé diplomové práce je navrhnout strukturu a obsah informace předávané 

veřejnosti při mimořádné události. 

8.2 Hypotézy 

Pro splnění výše uvedeného cíle byly stanoveny hypotézy, které budou v praktické 

části potvrzeny nebo vyvráceny. 

 

 Hypotéza 1 

Veřejnost nemá dostatečné znalosti a informace o problematice varování 

obyvatelstva při vzniku MU. 

 

 Hypotéza 2 

Veřejnost neví jak se zachovat po zaznění sirény. 

 

  Hypotéza 3 

Veřejnost preferuje předávání varovné informace při hrozící nebo již nastalé 

mimořádné události prostřednictvím televizního vysílání. 

 

8.3 Postup 

Nejprve bylo nutné vytvořit ucelený teoretický přehled o problematice varování 

obyvatelstva (viz Teoretická část diplomové práce), ze kterého bude následně vytvořen 

návrh struktury a obsahu varovné informace. Aby vytvořený návrh byl použitelný v praxi, 

bude diplomová práce doplněna dotazníkovým šetřením (viz. Praktická část diplomové 

práce), ze kterého by měl být zřejmý aktuální stav z pohledu občana, pro kterého je 

informace prioritně určena.  
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PRAKTICKÁ ČÁST 

9 Dotazníkové šetření  

Dotazníkové šetření bylo provedeno anonymně a jeho výsledky by měly potvrdit 

nebo vyvrátit hypotézy, které byly vysloveny výše. Zjišťování informací pomocí 

dotazníkového šetření je snadná a dostupná metoda sběru dat o velkém objemu. Nesmí se 

ale opomíjet také na negativní stránky, jako je například bezmyšlenkovité vyplňování nebo 

také subjektivní hodnocení. Všichni dotázání byli seznámeni s účelem výzkumu dotazníku 

pro mou diplomovou práci.  

Dotazník byl sestaven z 20 jednoduchých, jasně a stručně formulovaných otázek a 

předem nadefinovaných odpovědí. Dotázaní si mohli zvolit pouze jednu správnou 

odpověď. 

Získaná data jsou dále v textu zpracována do tabulek a grafů, které byly vytvořeny 

v prostředí MS Excel. 

9.1 Cílová skupina 

Výběr dotázaných nebyl náhodný. Pro účely dotazníkového šetření byly zvoleny 

dva okruhy lidí a to laická veřejnost a studenti fakulty FBI, VŠB – TUO. 

 laická veřejnost 

Pro tento reprezentativní vzorek byly vybrány osoby, které bydlí v zátopové oblasti 

nebo v blízkosti podniku s výskytem nebezpečné látky. 

Průzkum pomocí dotazníkového šetření probíhal v obcích Heřmanice, Vrbice, 

Hrušov, Ostrava Mariánské hory (v blízkosti Borsodchem Mchz, s.r.o.), jelikož tyto 

lokality splňují výše uvedené kritérium. 

Byli osloveni obyvatelé rodinných domů a panelových bytů. Celkem bylo požádáno 

cca 250 obyvatel, ale pouze cca. 2/3 souhlasili s vyplněním, ale i přesto se dá konstatovat, 

že návratnost dotazníků byla vysoká. Celkový počet vyplněných dotazníků je 148. 

Průzkum probíhal společně s nabídkou internetu do domu. Z tohoto důvodu byl osloven 

tak velký reprezentativní vzorek a návratnost tohoto tištěného dotazníku byla vysoká.  

Dále bylo využito elektronického dotazníku, který byl vyvěšen na internetových 

stránkách www.vyplnto.cz. Tento elektronický dotazník nebyl relevantní, protože neoslovil 

jen osoby, které bydlí v zátopové oblasti nebo v blízkosti podniku, který používá 

nebezpečné látky. Z tohoto důvodu elektronický dotazník nemá vypovídající schopnost. 

http://www.vyplnto.cz/
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Návratnost elektronického dotazníku byla velmi nízká. Dále v textu jsou využity jen data 

získané z tištěného dotazníku.  

 

 Studenti FBI 

Pro druhý reprezentativní vzorek byli vybráni studenti FBI, VŠB-TUO, protože tito 

studenti oblast bezpečnosti studují a jejich znalosti jsou v porovnání s běžnými občany 

obšírnější. Bylo osloveno téměř 200 studentů a to před přednáškami v aule na fakultě na 

ulici Lumírová, Ostrava Výškovice. Celkem bylo vyplněno 176 dotazníků z celkového 

počtu 200.  

 

V rámci statistického zpracování jsou v práci použity základní metody popisné 

statistiky, která zajišťuje a sumarizuje informace, zpracovává je ve formě grafů a textových 

popisů. 

 

9.2 Struktura dotazníku 

Dotazník byl sestaven ze dvou částí. První část, byla tvořena otázkami, pomocí 

kterých bude zjištěno, veřejné mínění o stavu varování obyvatelstva. Druhá část, slouží 

k určení statistických dat, tzn., rozdělí dotázané na skupiny, např. muži/ženy, dle věku. 

První část je tvořena 17 otázkami. Druhá část je tvořena jen 3 otázkami. Celý 

dotazník je uveden v příloze diplomové práce na straně 2. 

 

9.3 Výsledky dotazníkového šetření 

V této kapitole jsou zobrazeny výsledky dotazníkového šetření ve formě 

koláčových grafů a to vždy po jednotlivých otázkách. Jednotlivé otázky jsou tedy 

vyobrazeny chronologicky a vždy na levé straně je uveden graf, který reprezentuje mínění 

studentů a na pravé straně jsou zobrazeny grafy, které reprezentují názory laické veřejnosti. 

Pro přehlednost jsou v následující tabulce (Tabulka 4) uvedeny souhrnné výsledky 

dotazníkového šetření, ze kterých jsou dále v textu vytvořeny již zmíněné koláčové grafy. 
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Tabulka 4 Výsledky dotazníkového šetření; vlevo: odborná veřejnost a vpravo: laická veřejnost 
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Obrázek 14  reprezentuje výsledky otázky číslo 1, která si kladla za cíl zjistit, zda si 

občané myslí či uvědomují, zda bydlí v oblasti, kde hrozí nějaká mimořádná událost, 

například povodně či únik toxické látky. Výsledky mínění u studentů FBI, VŠB-TUO jsou 

překvapivé, protože téměř 1/2 dotázaných si myslí, že v místě jejich bydliště nehrozí žádná 

mimořádná událost. Teoreticky lze ovšem předpokládat, že na každém místě hrozí nějaké 

mimořádná událost, otázkou ovšem zůstává, jaká je pravděpodobnost jejího vzniku. Ovšem 

jako studenti si toto mohli uvědomit a měli odpovědět, že si myslí, že bydlí na takovém 

území. Dotazníkové šetření ovšem neselektuje studenty dle ročníků a tedy dle míry 

vzdělání, proto lze předpokládat, že studenti nižších ročníků nemají vzdělání, aby si tuto 

podstatu uvědomili. 

Zajímavé je ovšem mínění laické veřejnosti, která odpověděla více jak ze ¾, že si 

myslí, že bydlí na území, kde hrozí nějaká mimořádná událost a tuto informaci si 

uvědomuje. Cíleně byli dotazování občané na území v záplavových oblastech a v blízkosti 

velkého chemického podniku. 

Podrobnější výsledky jsou zobrazeny na grafech níže. 

     

Obrázek 14  Myslíte si, že bydlíte v oblasti, kde hrozí nějaká mimořádná událost? Například 

povodně nebo únik toxické látky do ovzduší? 

 

Druhá otázka byla zaměřena na zjištění, zda veřejnost ví, co se má dělat, když zazní 

siréna. Tato otázka byla cíleně položena v obecné rovině, bez jakýchkoliv bližších údajů, 

aby bylo zjištěno, zda si veřejnost vůbec uvědomí, jestli po zaznění sirény zazní i varovná 

informace. Obrázek 15 znázorňuje výsledky této otázky. Z grafu uvedeného vlevo je 

patrné, že téměř všichni studenti si myslí, že ví, co se má dělat. Většina studentů 

odpověděla, že se půjdou schovat.  Dle mého názoru, odpověděla většina studentů kladně, 

protože bylo pro ně jednosuššá odpovědět, že „vědí“ než aby se ztrapnili. Kdyby byla 

otázka položena ve stylu „ co se má dělat …“ a byla by uvedená bez možností odpovědí, 
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tak by výsledky měly být přesnější. Nevýhodou ale ovšem by bylo, že takto sestavené 

dotazníky jsou časově náročnější na vyplnění i vyhodnocení.  

Graf uvedený vpravo reprezentuje výsledky laické veřejnosti, která z menší 

poloviny odpověděla, že ví, co se má dělat. Většinou starší lidé odpovídlali správně na 

otázky, zřejmě proto, že si něco pamatují z branné výchovy a ti nejstarší z válečného 

období. Podrobnější informace o výsledcích této otázky jsou uvedeny na obrázku níže. 

   

Obrázek 15 Víte, co se má dělat když zazní siréna?  

 

Třetí otázka si kladla za cíl zjistit, zda občané vědí, jaké druhy signálu existují. 

Překvapivé je, že jen cca 1/5 laické veřejnosti ví, jaké druhy signálů existují a uvědomují 

si, že by se měli při každém signálu zachovat jinak. Studenti odpověděli správněji, protože 

větší polovina ví, jaké signály se pro varování obyvatelstva na území České republiky 

používají. Podrobnosti jsou uvedeny na obrázku níže. 

 

   
Obrázek 16 Víte, jaké druhy signálu existují? 

 

Potěšující zjištění bylo, že téměř všichni dotázaní vědí, proč každou první středu 

v měsíci zazní v poledne siréna. Toto zjištění jistě potvrzuje fakt, že po zaznění zkušebního 
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tónu je vždy občanům řečeno, že proběhla zkouška sirén. Podrobnosti s uvedenými 

procenty jsou uvedeny na obrázku níže. 

   

Obrázek 17  Víte, proč každou první středu v měsíci v poledne zazní siréna? 

 

Potěšující zjištění také bylo, že větší ½ dotázaných správně odvodila, jak zní 

všeobecná výstraha. Překvapivé ovšem bylo, že správně odpovědělo o 10% více 

dotázaných občanů oproti studentům. Většina dotázaných se ptala, co to znamená kolísavý 

tón a po názorné zvukové ukázce odpověděla správně. Odpověď na tuto otázku se dala 

také správně vydedukovat, proto také tak vysoké procento dotázaných odpovědělo správně. 

Přesná procenta výsledku této otázky jsou uvedena na obrázku níže. 

 

   

Obrázek 18  Víte, co znamená kolísavý tón sirény 140 sekund? 

 

Šestá otázka měla zjistit, zda si veřejnost uvědomuje fakt, že existují elektronické 

sirény, které po zaznění signálu také upřesní, o jakou mimořádnou událost se jedná a jak se 

mají občané zachovat. Větší ½ studentů a více jak ¾ dotázaných občanů si myslí, že po 

zaznění signálu jim budou sděleny bližší informace. Překvapivé je, že 40% studentů si 

myslí, že jim nikdo neřekne, co se má dělat po zaznění signálu. Podrobnější členění 

výsledků této šesté otázky jsou znázorněny níže. Po následném vyhodnocení 
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dotazníkového šetření bylo zjištěno, že tato otázka byla nevhodně naformulována. 

Použitím výrazu „někdo“, mohli někteří dotázaní pochopit, že po zaznění sirény přijde 

například policista nebo hasič, kdo jim řekne, co se má v této situaci dělat. Z tohoto 

důvodu je tato otázka zatížena velkou chybou nepřesnosti výsledku. 

 

   

Obrázek 19 Myslíte si, že po zaznění sirény Vám někdo sdělí, co dělat? 

 

Větší polovina studentů se cítí dostatečně informována o tom, jak by se lidé měli 

chovat po zaznění sirény. Větší polovina občanů si myslí, že není dostatečně informována 

o tom, jak by se měla zachovat. Tak vysoké procento dotázaných s odpovědí „ne“ 

poukazuje na fakt, že preventivně výchovná činnost v oblasti ochrany obyvatelstva není 

dostačující. Přesné vyhodnocení této otázky reprezentují koláčové grafy na obrázku níže. 

 

     

Obrázek 20 Cítíte se být dostatečně informován o tom, jak byste se zachovali při/po zaznění 

sirény? 

 

Překvapivé zjištění bylo, že větší polovina všech dotázaných si myslí, že je potřeba 

zvýšit míru informovanosti o varování obyvatelstva. Toto zjištění potvrzuje fakt, že občané 

jsou nakloněni přijímat nové informace a nejspíše by se nezachovali odmítavě na 
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jakoukoliv formu propagace varování obyvatelstva. Výsledky této osmé otázky vykresluje 

následující obrázek s uvedenými koláčovými grafy. 

 

  

Obrázek 21 Považujete za potřebné, aby bylo veřejnosti nabízeno více informací o chování po 

zaznění signálů?  

 

Výše uvedené otázky 7 a 8 poukazují na fakt, že obyvatelstvo se necítí být 

dostatečně informováno a považují za potřebné, aby jim bylo nabízeno více informací o 

chování po zaznění signálů. Tento fakt potvrzuje, že preventivně výchovná činnost je 

z pohledu občana nedostačující. 

Přes 60% dotázaného obyvatelstva neví co dělat po zaznění signálu a přes 80% 

nezná druhy varovných signálů. Důležité ovšem je, že většina obyvatelstva považujete za 

potřebné, aby bylo veřejnosti nabízeno více informací o chování po zaznění signálů. Toto 

tvrzení vychází z otázek číslo 2,3 a 8.  

Téměř většina dotázaných studentů se ve svém životě setkala s propagací varování 

obyvatelstva. Zajímavé je, že pouze 32% laické veřejnosti se setkalo s propagačními 

materiály o varování obyvatelstva i přes fakt, že se většina obyvatelstva cítí málo 

informována o varování obyvatelstva, jak potvrzuje předchozí otázka v dotazníkovém 

šetření. Toto mohlo být způsobeno tím, že jsou občané málo všímaví oproti mladým 

studentům, kteří si ve svém okolí všímají toho, co se ve škole učí. Dalí možností vzniku 

rozdílu je také přístup a práce mladé generace s internetem.  Otázkou ovšem zůstává forma 

propagace. Například kdyby byly reklamy o varování obyvatelstva vysílány během 

večerního televizního vysílání, tak by si jich všimlo určitě více lidí, než když je vyvěšen 

pouze letáček v hromadných dopravních prostředcích. Bohužel forma propagace závisí 

hlavně na finančních prostředcích. 
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Obrázek 22  Setkal jste se někdy s letákem, spotem v televizi nebo v rádiu či jiným druhem 

informací např. v dopravním prostředku o varování obyvatelstva? 

 

 

Překvapivé není, že na devátou otázku, odpověděli téměř všichni studenti kladně, 

protože v rámci studia se studenti mohli zúčastnit několika debat, besed či jiných akcí 

s představiteli IZS. Téměř 1/5 dotázaných občanů z řady laické veřejnosti se také účastnila 

ve svém životě nějaké akce týkající se ochrany obyvatelstva. Z tohoto zjištění a také 

v návaznosti na předchozí otázky plyne, že laická veřejnost má zájem o samovzdělávaní v 

oblasti varování obyvatelstva, jen neměla dosud možnost se nějaké akce zúčastnit 

například z časových důvodů nebo se v jejich okolí taková akce nikdy nekonala a o 

konaných akcích v Ostravě neměli dostatečné informace.   Obrázek 23. znázorňuje 

výsledky této desáté otázky. 

   

Obrázek 23  Zúčastnil jste se někdy besedy nebo jiné akce například s představiteli IZS? 

 

Nepřekvapující zjištění bylo, že téměř všichni dotázaní studenti si myslí, že ví, kde 

by si našli informace o varování obyvatelstva. Dnešní mladá generace, do které studenti 

bezpochyby patří, si informace umí vyhledat například prostřednictvím internetu, který ke 

své práci používají denně. Oproti tomu vysoké procento obyvatel, které neví, kde by si 
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informace samo našlo, může být způsobeno faktem, že dotazované obyvatelstvo patřilo do 

skupiny starších obyvatel a nemají přístup k internetu nebo s internetem neumí pracovat 

 Z výsledku vyplývá, že zanedbatelné procento obyvatelstva si myslí, že ví kde 

informace najít, 60% neví, kde by si informace našlo a 34% o tom nikdy neuvažovalo.  

 

   

Obrázek 24 Víte, kde byste vyhledával informace o možném varování obyvatelstva na Vašem 

území? 

Dvanáctá otázka si kladla za cíl zjistit, jakou formu varovné informace by občané 

preferovali. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že většina lidí preferuje obrazové a 

mluvené sdělování informací, tzn. informování v rámci televizních a rádiových přijímačů. 

Toto sdělování je pro občany nejpohodlnější a sdělována informace může být dlouhá a 

doplněna graficky (v případě televize), protože pokryje velkou informovanou oblast. 

Nevýhoda sdělování informací přes televizní a rádiové přijímače ovšem je fakt, že se jedná 

o snadno zneužitelný prostředek, jako například, když před několika lety byla odvysílána 

relace, která zobrazuje počasí v české republice přes on-line kamery a hekři, kteří se 

nabourali do vysílání pozměnili záznam z online kamery a byl odvysílán výbuch jaderné 

elektrárny. 

   

Obrázek 25  Jaké druhy informací o možné hrozící mimořádné události a následném varování 

byste upřednostňoval? 
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Nepřekvapivé výsledky byly zjištěny v otázce 13, kdy polovina studentů by 

preferovala při varování obyvatelstva také bližší informace, co se má dělat a hlavně proč se 

to tak má dělat. Preferování bližších a podrobnějších informací je u studentů vyvolán 

zájmem o studovanou problematiku. Na rozdíl 88% obyvatelstva tyto informace 

nepožaduje a nepovažuje je pro ně v danou chvíli za potřebné.  Přestože si občané myslí, 

že jim stačí pouze základní informace, považuji za důležité, aby informace o tom, co mají 

dělat, jim v případě potřeby byly jednoduchou a stručnou formou sděleny. 

   

Obrázek 26 Při hrozícím nebezpečí byste preferoval jaké informace? 

 

V otázce 14 bylo zjišťováno, zda občané přemýšlejí, zda se mohou dostat do 

situace, kdy se nemohou spolehnout na běžně využívané zdroje informací jako je televize, 

rádio či internet. Tato otázka byla záměrně položena, aby dotázaní si uvědomili, že se 

mohou dostat i do situace, kdyby nefungoval jeden z prvků kritické infrastruktury. 

Nepřekvapivé zjištění bylo, že téměř polovina všech dotázaných na tuto věc ani 

nepomyslila.  

   

Obrázek 27 Víte, jak byste hledali informace v případě vyhlášení ukrytí a současném 

přerušení dodávek elektřiny? 
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Patnáctá otázka si kladla za cíl zjistit, jak jsou občané trpěliví, poslušní a do jisté 

míry zvědaví, protože zjišťovala, jak dlouho by zůstali dotázaní ukryti v případě vyhlášení 

nouzového ukrytí a možnosti neodvolání tohoto stavu. Studenti, to znamená, občané ve 

věku kolem 20 let, by většinou zůstali ukryti pouze minuty a hodiny, oproti laické 

veřejnosti, kterou tvořili většinou starší obyvatelé. U této otázky úmyslně nebylo uvedeno, 

o jakou mimořádnou událost by se jednalo. Důležité zjištění je, že většina obyvatelstva 

není trpělivá a nevydržela by ani 12 hodin v nouzovém ukrytí. Přesné odpovědi na tuto 

otázku jsou zobrazeny níže. 

 

   

Obrázek 28  Jak dlouho byste byli ukryti po vyhlášení nutného nouzového ukrytí, kdybyste 

neměl žádné další informace? Například by nefungovala dodávka elektrického proudu. 

 

Následující dvě otázky (16 a 17) zjišťují stav informovanosti obyvatelstva o 

ochraně obyvatelstva. Otázka číslo 16 se zabývá, zda dotázaní vědí, co by si zabalili do 

evakuačního zavazadla, a otázka č. 17 zjišťuje, zda vědí, co jsou to prostředky 

improvizované ochrany. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že cca ½ dotázaných by si 

uměla sbalit evakuační zavazadlo. Tyto dvě doplňkové otázky byly do dotazníkového 

šetření zakompovány úmyslně a slouží pro kontrolu správnosti, protože tyto dvě otázky se 

vyskytují v mnoho dalších dotazníkových šetřeních a výsledky jsou téměř totožné 

s dotazníkovým šetřením v této diplomové práci 
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Obrázek 29 Víte, co má obsahovat evakuační zavazadlo? 

 

Zajímavé výsledky vyplynuly z otázky č. 17, kdy velké množství dotázaných 

nevědělo, co jsou to prostředky improvizované ochrany. 

 

  

Obrázek 30 Víte, co jsou prostředky improvizované ochrany? 

 

Následující 3 otázky měly pouze obecný informativní charakter a vyplynulo z nich, 

že dotazníkového šetření se zúčastnilo téměř stejné množství žen a mužů. Jak bylo 

uvedeno výše, porovnávací skupinu tvořila skupina studentů FBI, VŠB-TUO a tedy jejich 

věk se pohyboval v rozmezí 18 až 35 let a jejich nejvyšší ukončené vzdělání bylo tedy 

střední s maturitou. Laickou veřejnost tvořili náhodně osloveni obyvatelé výše uvedených 

lokalit a jejich věkové členění a nejvyšší dosažené vzdělání je patrné z následujících dvou 

obrázků. 
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Obrázek 31  Jste muž nebo žena? 

 

  

Obrázek 32  Kolik je Vám let? 

 

   

Obrázek 33 Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 

Reprezentativní vzorek, který měl potvrdit, co si myslí studenti, je zatížen chybou, 

protože byli osloveni studenti všech ročníků a všech typů studia bez bližší selekce. 

Studenti prvních ročníků, kteří ještě neabsolvovali žádný odborný předmět, protože 

dotazníkové šetření probíhalo v zimním semestru a také nerozlišuje studenty vyšších 

ročníků. Z tohoto důvodu slouží tento reprezentativní vzorek pouze pro kontrolu.  
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U otázek typu, kde je v otázce zjišťováno, zda dotázaný „ví“ či „neví“ nastává 

problém, že většina dotázaných odpovídá kladněji, aby se před tázajícím neztrapnila. 

Z tohoto důvodu jsou tyto typy otázek zatíženy větší chybou nepřesnosti. 

Výsledky dotazníkového šetření potvrdily, že velká část veřejnosti spoléhá, že bude 

informována prostřednictvím televizních a radiových přijímačů a zaznění sirény považují 

pouze za jakýsi impuls, že si mají pustit televizi. Toto tvrzení bylo také potvrzeno 

podrobnějšími osobními rozhovory s občany. Dále vyplynulo, že občané jsou obeznámeni 

pouze s nejzákladnějšími informacemi z oblasti varování obyvatelstva i přesto, že se cítí 

málo informovaní, tak si nevšímají informací kolem sebe, například letáků v dopravních 

prostředcích a nejvíce informací získávají prostřednictvím televize a také by preferovali 

sdělování varovné informace prostřednictvím televizních a rádiových přijímačů. 

  

9.4 Zhodnocení hypotéz 

Dotazníkové šetření si kladlo za cíl potvrdit nebo vyvrátit hypotézy a položit základ 

pro návrh struktury a obsahu informace předávané obyvatelstvu při MU.   

První hypotéza „Veřejnost nemá dostatečné znalosti a informace o 

problematice varování obyvatelstva při vzniku MU“ a druhá hypotéza „Veřejnost neví 

jak se zachovat po zaznění sirény“ potvrdilo více jak 60 % dotazovaných respondentů 

v dotazníkovém šetření.  

Třetí hypotéza „Veřejnost preferuje předávání varovné informace při hrozící 

nebo již nastalé mimořádné události prostřednictvím televizního vysílání“ byla také 

potvrzena Nevýhodou předávání varovné informace prostřednictvím televizního vysílání 

je, že v případě vzniku mimořádné události, při které bude přerušena dodávka elektrického 

proudu, nebude televize fungovat. Velkým nebezpečím je, že většina obyvatelstva spoléhá 

pouze na práci složek IZS a nemá vlastní iniciativu i přes fakt, že se jedná o jejich životy, o 

to nejcennější. Zároveň z výzkumu vyplývá, že obyvatelstvo předpokládá, že bude 

informováno prostřednictvím konkrétní osoby. Je tedy nutné obyvatelstvo v této oblasti 

vzdělávat. 

Provedený průzkum je zatížen chybou, protože každá osoba odpovídala dle své 

nálady a mnohdy bylo lidem trapně, tak raději odpověděli kladně, než aby přiznali, že něco 

neví. 
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10 Návrh struktury a obsahu informace  

Pro dosažení co nejefektivnější informovanosti veřejnosti je nutné nastavit několik 

typů komunikace současně, protože tak bude dosaženo větší míry pokrytí informacemi a v 

případě selhání jedné formy jej částečně nahradí formy další. 

Jak vyplynulo z dotazníkového šetření, tak lidé preferují sdělování informací 

prostřednictvím televizních a rozhlasových vysílání. Téměř 90 % oslovené veřejnosti by 

v případě vzniku mimořádné události chtěla být informována pouze, co má dělat a 

nezajímá ji proč. Zajímavé je také, že téměř 70% oslovené veřejnosti se cítí být 

nedostatečně informována, ale nic pro větší informovanost nedělá. 

Z výše uvedeného vyplývá, že veškeré informace by měly být sdělovány hlavně 

preventivně, to znamená před vznikem mimořádné události, aby veřejnost věděla, jak se 

má zachovat, například aby při vyhlášení nouzového ukrytí nevycházeli lidé z úkrytu po 

několika minutách, jak vyplynulo z dotazníkového šetření. Z mého pohledu lze 

konstatovat, že informace o tom jak se chovat při mimořádných událostech se vyskytují 

všude kolem nás. I přes tento fakt, je veřejnost stále nedostatečně informována, protože 

problémem stále zůstává sám člověk. Ten je v dnešním světě, plném různých informací, 

přehlcen informacemi a začíná je čím dál více ignorovat. Nejvhodněji je dle mého názoru 

předávat informace nenásilnou formou a to například přes naše děti v rámci preventivně 

výchovné činnosti ve školách. Důležité je taky naučit veřejnost filtrovat přemíru informací 

a naučit je všímat si podstatného. 

V případě již hrozící mimořádné události je již pozdě sdělovat rozsáhlé informace, 

protože většina obyvatelstva použije přirozeně instinktivní chování a až potom uvažuje o 

tom, co je správné. 

Varovné informace jsou tedy potřeba sdělovat v preventivní části, před vznikem 

mimořádné události a dále v akutní části tj. při vzniku mimořádné události.  

Vždy platí pravidlo, že informace by měla být pravdivá, neměla by vyvolat paniku, 

měla by být srozumitelná a jasně definovaná. 

Například u mimořádné události typu povodně by v preventivní části měla být 

veřejnost informována prostřednictvím letáků, besed s představiteli  IZS, krátkých relacích 

v televizi či rozhlase jak se zachovat při povodních (co si zabalit do evakuačního zavazadla 

nebo jak si zabezpečit majetek). Již při hrozící povodni by měla být veřejnost informována 

prostřednictvím sirén, SMS zpráv, zpráv v televizi atd co dělat nebo například kde jsou 
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evakuační tábory. Po ukončení hrozící mimořádné události by lidé měli být také 

informování a to například o možném zrušení evakuace a následných záchranných a 

likvidačních pracích. 

Důležité je také neopomíjet na psychologický aspekt a z psychologického hlediska 

posoudit, jak dlouhá by měla být informace, aby si ji lidé stačili zapamatovat, jakým tónem 

hlasu by měla být sdělena, aby nevyvolala paniku a možná i zda by ji měl sdělit muž či 

žena, protože pro někoho může být muž větší autoritou. 

Důležité je také správné načasování předání varovné informace, aby nebylo příliš 

pozdě a aby nehrozily újmy na lidském zdraví, majetku či životním prostředí. 

Důležitými faktory, jež ovlivňují strukturu a obsah varovné informace jsou: 

 je informováno největší možné množství obyvatel? 

 je zajištěno náhradní předání varovné informace? 

 nezapomnělo se na cizince a hendikepované? 

 je správný čas na předání informace?  

 je informace jasná a srozumitelná? 

 

10.1 Struktura informace 

V následujících odrážkách je popsána struktura varovné informace. Tato struktura 

bude dále použita pro názornou ukázku na konkrétním typu varovné informace v kapitole 

10.3. 

 

 Způsob předání informace – prostřednictvím televizního a rozhlasového vysílání 

 Způsob vstupu – přerušení televizního a rádiového vysílání, informaci by měla 

předcházet zvuková a světelná (blikající) výstraha 

 Délka informace - neměla by přesáhnout 1 minutu a to z důvodu soustředěnosti 

obyvatelstva, čím delší informace, tím méně si z ní pamatujeme 

 Forma varovné informace – zvuková a textová v televizním vysílání, zvuková 

v rozhlasovém vysílání 

 Jazyk varovné informace – v televizním i rozhlasovém vysílání použít minimálně 

češtinu a angličtinu 

 Opakování informace – informace by měla být v cyklických periodách opakována 

minimálně 3x za sebou  
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 Způsob ukončení varovné informace - zvuková a světelná (blikající) výstraha 

 

10.2 Obsah  informace 

Obsah varovné informace navazuje na předchozí kapitolu zabývající se strukturou 

varovné informace. Obsah je navržen jednoduchou a výstižnou formou, která je postavena 

na výsledcích dotazníkového průzkumu.  

 upozornění 

 typ havárie 

 stručný postup základních kroků k ochraně 

 výzva k sledování následných informací 

 zopakování upozornění, typ havárie 

 upozornění na ukončení 

 

10.3 Příklad navržené struktury a obsahu informace předávané 

obyvatelstvu při MU 

Navržený příklad je sestaven pro případ chemické havárie. Vybraný typ havárie 

koresponduje s výběrem lokality v provedeném dotazníkovém šetření, která je uvedena 

v kapitole  9 Dotazníkové šetření na stránce 40 této diplomové práce.  

Chemická havárie, je havárie s únikem nebezpečné látky, patří mezi události, se 

kterými se může setkat prakticky každý z nás. Ať už v okolí nějakého chemického závodu, 

nebo při silniční a železniční nehodě vozu převážejícího nebezpečnou látku. Dle navržené 

struktury a obsahu by informace v rámci televizního vysílání předávaná obyvatelstvu 

vypadala následovně. 

Způsob vstupu bude proveden přerušením televizního vysílání v jakoukoliv denní 

dobu a při jakémkoliv pořadu. Přerušení bude uvedeno spuštěním zvukového signálu 

všeobecné výstrahy. Ten bude doprovázen změnou barvy obrazovky na reflexní oranžovou 

(barva spojená s IZS). Zvukový signál všeobecná výstraha je v délce 140 s, mluvená a 

textová informace by neměla přesáhnout 1 minutu a měla by se opakovat v cyklických 

periodách minimálně 3x za sebou. Text bude vysílán na obrazovce a doprovázen mluvenou 

formou. Ukončení opět zvukovým signálem všeobecná výstraha v délce 140 s. Celková 

délka vstupu by měla být minimálně 460 sekund. Zobrazený text bude v českém a 

anglickém jazyce, černou barvou a velkým písmem.  
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Znění textu v českém jazyce: 

Pozor, chemická havárie. Utěsněte okna a dveře. Nevycházejte ven. Zapněte TV nebo 

rozhlas. Pozor, chemická havárie. Vyčkejte do ukončení výstrahy. 

V anglickém jazyce: 

Attention, chemical accident. Seal windows and doors. Do not go out. Turn on the TV or 

radio. Attention, chemical accident. Please wait for completion of warning. 

 

 
Obrázek 33 Ukázka vzhledu textu informace v TV 
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11 Závěr 

  

Mimořádné události přicházejí většinou nečekaně a nezáleží na tom, zda jsou 

způsobeny přírodními nebo antropogenními vlivy. Protože ohrožují naše zdraví, lidské 

životy majetek a životní prostředí, považují za důležité, se zabývat problematikou 

včasného informování obyvatelstva. Včasné varování obyvatelstva může zásadně zmírnit 

následky těchto mimořádných událostí. Mimořádné události mohou totiž potkat kdykoliv 

každého z nás a vyhlášení všeobecné výstrahy je jen začátek. Ví každý, co po zaznění 

sirény dělat? 

V teoretické části diplomové práce jsem se zabývala posouzením vývoje a 

současného stavu varování obyvatelstva při vzniku mimořádné události na území České 

republiky
i
. V současné době je za jeden ze základních a nejefektivnějších způsobů 

považováno využití Jednotného systému varování a vyrozumění a jeho koncových prvků 

varování tj. rotačních sirén, elektronických sirén a místních informačních systémů s 

vlastnostmi elektronických sirén. 

Teoretický přehled sloužil pro sestavení dotazníku, na jehož základě jsem 

vyhodnotila stanovené hypotézy a navrhla strukturu a obsah informace předávané 

obyvatelstvu při mimořádné události. 

Všechny tři stanovené hypotézy - první hypotéza „Veřejnost nemá dostatečné 

znalosti a informace o problematice varování obyvatelstva při vzniku MU“, druhá 

hypotéza „Veřejnost neví jak se zachovat po zaznění sirény“ a třetí hypotéza „Veřejnost 

preferuje předávání varovné informace při hrozící nebo již nastalé mimořádné události 

prostřednictvím televizního vysílání“ byly na základě dotazníkového průzkumu potvrzeny.  

Cílem mé práce bylo vytvořit návrh struktury a obsahu informace předávané 

obyvatelstvu při mimořádné události. Jak vyplynulo z dotazníkového šetření, tak by měla 

být informace předávaná hlavně prostřednictvím televizního a radiového vysílání.  

Strukturu a obsah informace jsem navrhla tak, aby jak vyplynulo z výzkumu, byla 

jednoduchá, srozumitelná, věcná a výstižná. Způsob vstupu v rámci televizního vysílání by 

mělo být provedeno přerušením televizního vysílání v jakoukoliv denní dobu a při 

jakémkoliv pořadu. Přerušení by mělo být uvedeno spuštěním zvukového signálu 

všeobecné výstrahy. Ten by byl doprovázen změnou barvy obrazovky na reflexní 

oranžovou (barva spojená s IZS). Zvukový signál všeobecná výstraha je v délce 140 s, 
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mluvená a textová informace by neměla přesáhnout 1 minutu a měla by se opakovat v 

cyklických periodách minimálně 3x za sebou. Text by měl být vysílán na obrazovce a 

doprovázen mluvenou formou. Ukončení opět zvukovým signálem všeobecná výstraha v 

délce 140 s. Celková délka vstupu by měla být minimálně 460 sekund. Zobrazený text by 

měl být v českém a anglickém jazyce, černou barvou a velkým písmem.  

Obecný obsah varovné informace se skládá: 

• upozornění 

• typ havárie 

• stručný postup základních kroků k ochraně 

• výzva k sledování následných informací 

• zopakování upozornění, typ havárie 

• upozornění na ukončení. 

Obsah je doplňován dle potřeb pro jednotlivé typy varovných informací pro jednotlivé 

druhy mimořádných událostí. Všechny stanovené cíle diplomové práce byly splněny. 

Závěrem bych konstatovala důležitost zvyšování informovanosti obyvatelstva o 

tom, co mají dělat při vzniku jednotlivých druhů mimořádných událostí a to v jakémkoliv 

věku. 
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14 Seznam příloh 

Příloha A – dotazník 
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DOTAZNÍK  
určeno pro:     laická veřejnost 

    studenti FBI 

Dobrý den, jmenuji se Andrea Jarešová a studuji Fakultu bezpečnostního 

inženýrství, VŠB-TUO. Dotazník, který se Vám dostává do rukou, slouží pro účely mé 

diplomové práce, která se zabývá návrhem obsahu a struktury varovné informace při 

vzniku mimořádné události.  

Ráda bych Vás požádala o jeho vyplnění, které Vám nezabere mnoho času a je 

zcela anonymní. Výsledky dotazníkového šetření jsou určeny pouze ke studijním účelům, 

proto se nemusíte bát jeho zneužití. 

 

1) Myslíte si, že bydlíte v oblasti, kde hrozí nějaká mimořádná událost? Například 

povodně nebo únik toxické látky do ovzduší? 

a) ano, myslím si, že bydlím 

b) nebydlím 

c) nevím o tom 

 

2) Víte co se má dělat když zazní siréna? 

a) ano, vím co dělat 

b) nevím, co se má dělat 

 

3) Víte, jaké druhy signálu existují? 

a) ano, vím, jaké druhy signálů existují 

b) nevím, jaké druhy signálů existují 

 

4) Víte, proč každou první středu v měsíci v poledne zazní siréna? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím, nikdy jsem o tom nepřemýšlel 

 

5) Víte, co znamená kolísavý tón sirény 140 sekund? 

a) zkouška sirén 

b) všeobecná výstraha 

c) požární poplach 

d) nevím, nikdy jsem o tom nepřemýšlel 

 

6) Myslíte si, že po zaznění sirény Vám někdo sdělí co dělat? 

a) ano  

b) ne 

c) nevím, nikdy jsem o tom nepřemýšlel 
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7) Cítíte se být dostatečně informován o tom, jak byste se zachovali při/po zaznění 

sirény? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím, nikdy jsem o tom nepřemýšlel 

 

8) Považujete za potřebné, aby bylo veřejnosti nabízeno více informací o chování 

po zaznění signálů? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím, nikdy jsem o tom nepřemýšlel 

 

9) Setkal jste se někdy s letákem, spotem v televizi nebo v rádiu či jiným druhem 

informací např. v dopravním prostředku o varování obyvatelstva?  

a) ano 

b) ne 

c) nevím, asi jsem si toho nikde nevšiml 

 

10) Zúčastnil jste se někdy besedy nebo jiné akce například s představiteli IZS? 

a) ano 

b) ne 

c) nevzpomínám si 

 

11) Víte, kde byste vyhledával informace o možném varování obyvatelstva na 

Vašem území? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím, nikdy jsem o tom nepřemýšlel 

 

12) Jaké druhy informací o možné hrozící mimořádné události a následném 

varování byste upřednostňoval? 

a) mluvené a obrazové – televize, internet, besedy, … 

b) mluvené - rádio, místní rozhlas,… 

c) tištěné – tisk, letáky do schránky, obecní nástěnky, internet,… 

d) je mi to jedno 

 

13) Při hrozícím nebezpečí byste preferoval jaké informace? 

a) pouze základní informace co dělat 

b) informace co dělat a proč to tak dělat 

c) je mi to jedno 

 

14) Víte, jak byste hledali informace v případě vyhlášení ukrytí a současném 

přerušení dodávek elektřiny? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím, nikdy jsem o tom nepřemýšlel 
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15) Jak dlouho byste byli ukryti po vyhlášení nutného nouzového ukrytí, kdybyste 

neměl žádné další informace? Například by nefungovala dodávka elektrického 

proudu. 

a) minuty 

b) hodiny  

c) půl dne 

d) den a více 

 

16) Víte, co má obsahovat evakuační zavazadlo? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím, nikdy jsem o tom nepřemýšlel 

 

17) Víte, co jsou prostředky improvizované ochrany? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím, nikdy jsem o tom nepřemýšlel 

 

18) Jste žena nebo muž? 

a) žena 

b) muž 

 

19) Kolik Vám je let? 

a) 15-35 let 

b) 36-50 let 

c) 51-65 let 

d) 65 a více 

 

20) Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) základní 

b) střední bez maturity / vyučen 

c) střední s maturitou 

d) vysokoškolské 
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