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Úvod 

Lidstvo se již od svého počátku potýká s různými druhy mimořádných událostí. Z počátku, 

lidstvo ohrožovaly především přírodní živelné pohromy, jako jsou velké lesní požáry 

či povodně. S vývinem lidstva docházelo také k vývinu určitých průmyslových odvětví, 

která přispívala ke vzniku takzvaných antropogenních mimořádných událostí, jako je 

například únik nebezpečných látek či radiační havárie. 

Vzhledem k tomu, že tyto události mohou závažně ohrozit životy, zdraví i majetek lidí, je 

třeba vkládat jim velký význam. Mimořádné události nevyhnutelně způsobují zmatek 

a paniku. Lidé se dostávají do situací, ve kterých jsou ohroženi na životech a projevují se 

u nich základní psychické reakce jako je strach či stres. Pro zvládnutí mimořádných situací je 

žádoucí, aby lidé panice nepodléhali a zachovali čistou hlavu. Toho lze zajistit správným 

předáním informací o povaze a řešení mimořádné události. Včasné a správné předání 

informací obyvatelstvu navíc poskytuje určitou schopnost lidí na tyto události reagovat. 

Správně reagující obyvatelé pak mohou zachránit život nejen sobě, ale také dalším osobám, 

které pomoc potřebují. Především dětem, postiženým nebo seniorům. 

V České republice existuje trvalé riziko výskytu mimořádných událostí, i přesto je však zájem 

obyvatel o informace z oblasti ochrany obyvatelstva velmi malý. Tyto nedostatky jsou často 

doplňovány až při samotném vzniku mimořádné události, kdy po varování dochází 

k informování obyvatel o charakteru mimořádné události a doporučeních pro obyvatelstvo. 

Celý tento proces od vzniku mimořádné události až po předání informací veřejnosti je 

podrobněji rozebrán dále v práci. 

Hlavním cílem této práce je však informační potřeba obyvatel. Obyvatelé v běžných 

podmínkách nemají o informace z této oblasti zájem. Ten však stoupá při reálné hrozbě 

či vzniku mimořádné události. Pokud bychom chtěli informovanost obyvatel zvýšit, je 

žádoucí předkládat jim informace formou, kterou upřednostňují. Aby byla zajištěna správná 

forma informací, bude pro účely této práce vytvořen průzkum. 

Průzkum by měl v dostatečné míře zjistit jaký druh, formu a rozsah informací obyvatelé 

vyžadují. Jakmile bude průzkum hotov, dojde ke stanovení informační potřebnosti a stanovení 

návrhů, jak aktuální systém informování zlepšit. V závěru dojde ke zhodnocení aktuálního 

systému a shrnutí hlavních poznatků z provedeného průzkumu.  
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Rešerše 

RICHTER, Rostislav. Komunikace s obyvatelstvem při krizových situacích. Praha: 

Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2009, 110 

s. ISBN 978-80-86640-65-5. 

Publikace je zaměřena na komunikaci v oblasti ochrany obyvatelstva. Popsány jsou 

všeobecné aspekty komunikace a public relations. Hlavním tématem je však komunikace 

při krizových situacích a v ochraně obyvatelstva. Mimo jiné je v knize probrána i informační 

potřebnost člověka a jeho emocionální aspekty rozhodování. 

ŠENOVSKÝ, Michail; Vilém ADAMEC a Zdeněk HANUŠKA. Integrovaný záchranný 

systém. 2. vyd. Ostrava: SPBI 2007, 157 s. ISBN 978-80-7385-007-4. 

Tato publikace se zabývá integrovaným záchranným systémem. Jsou popsány jeho základní 

a ostatní složky a také do jaké míry se podílejí na záchranných a likvidačních pracích. Dále 

jsou popsány činnosti informačního a operačního střediska integrovaného záchranného 

systému. Taktéž jsou v knize uvedeny některé informace ohledně havarijního plánování. 

ORTIZ, Antonio et al. Evropská strategie pro komunikaci s obyvatelstvem v oblasti civilní 

ochrany [online]. Dostupné z http://www.kraj-jihocesky.cz/file.php?par[id_r]=23683 [cit. 

2013-03-22]. 

Rozsáhlá příručka z Evropského projektu SIPROCI. Pracovní skupina 4 se zaměřila 

na zlepšení komunikační strategie a přípravy veřejnosti s cílem dosáhnout zvýšení úrovně 

znalostí sebeochrany občanů. Příručka poskytuje poučení a návrhy, jak zvládat a zlepšit 

komunikační strategii a účinně tak přenést informace k laické i odborné veřejnosti. Příručka 

pojednává o tom jak strukturovat komunikační kanály k občanům s ohledem na cílové 

skupiny obyvatelstva, jako jsou děti, postižení, senioři a podobně. 

KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše; SMETANA, Marek. Krizová komunikace. In: sborník 

přednášek z mezinárodní konference Požární ochrana 2005, Ostrava 2005, ISBN 80-

86634-66-3. 

Krátká publikace zaměřující se na bezpečnost obyvatelstva a na informování občanů 

při vzniku nebo reálné hrozbě mimořádné události. V publikaci je vysvětlena samotná krizová 
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komunikace a tvorba informací, která je distribuována směrem k obyvatelstvu. Publikace dále 

poukazuje na důležitost včasného a správného provedení informování veřejnosti. 

MARTÍNEK, Bohumír et al. Ochrana obyvatelstva – Studijní materiál k modulu E 

[online]. Praha, MV – GŘ HZS ČR 2006, 127 s. Dostupné 

z: http://www.hzscr.cz/soubor/modul-e-ochrana-obyvatelstva-pdf.aspx [cit. 2013-03-22]. 

Tato učební pomůcka pro vzdělávání v oblasti krizového řízení obsahuje mnoho témat 

z problematiky ochrany obyvatelstva. Mimo jiné je v publikaci popsáno varování, 

vyrozumění a informování obyvatelstva. Celkem publikace obsahuje 16 užitečných kapitol 

vhodných jak pro laickou, tak i pro odbornou veřejnost. 
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1 Mimořádná událost 

S definicí pojmu mimořádná událost (zkráceně „MU“) se můžeme setkat v krizové legislativě. 

Dle zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, 

je mimořádná událost definována jako 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. [1] 

V situacích kdy mimořádná událost nabývá takových rozměrů, že jí nadále nelze řešit 

běžnými prostředky a je tak zapotřebí vyhlášení jednoho z krizových stavů, již hovoříme 

o mimořádné události jako o krizové události. Pro účely této bakalářské práce však budou obě 

události zjednodušeně nazývány „mimořádnou události“, jelikož je proces informování 

zachován, mění se však jeho rozsah. 

Tato bakalářská práce je zaměřena primárně na velké mimořádné události, kde hraje 

informování velkou roli. Jako velkou mimořádnou událost si ve smyslu této bakalářské práce 

můžeme představit například povodně, velké požáry, zemětřesení a podobně, které svými 

účinky zasáhnou stovky lidí. 

Mimořádné události můžeme rozdělit z několika hledisek. Základní rozdělení zpravidla bývá 

na přírodní, antropogenní a kombinované mimořádné události. 

1.1 Přírodní mimořádná událost 

Jedná se o mimořádnou událost, která vznikla bez zásahu člověka, nebo k ní přispěl 

jen minimálně. Tuto událost můžeme také nazývat naturogenní, častěji však pod názvem 

živelní pohroma. Živelní pohroma je definována jako velké, zpravidla náhle a nečekaně 

se objevující neštěstí, zkáza, zpustošení či škoda způsobená živlem. Živlem se rozumí prudký, 

neovladatelný přírodní jev či přírodní síla, která má zpravidla ničivé a zhoubné účinky. [2] 

Tyto události jsou zapříčiněné přírodními procesy, které probíhají jak vně, tak i uvnitř země. 

Následky těchto procesů se mohou projevit v litosféře (zemské kůře), biosféře (zemském 

povrchu), hydrosféře (mořích a jezerech) nebo atmosféře (ovzduší) a dokáží způsobit 

obrovské škody. Kromě pojmu živelní pohroma, se můžeme také setkat s označením přírodní 

katastrofa. [3] 
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1.2 Antropogenní mimořádná událost 

Tyto události mají obdobný charakter jako přírodní mimořádné události, liší se 

však způsobem, kterým jsou zapříčiněny. V tomto případě je za tyto události odpovědný 

člověk, svým chováním. Antropogenní události můžeme také nazvat civilizační mimořádné 

události, nebo havárie. Tyto mimořádné události můžeme dále dělit na technogenní, což jsou 

provozní havárie a havárie spojené s infrastrukturou (např. narušení hrází vodohospodářských 

děl), sociogenní, to jsou události, které vznikly v důsledku narušení sociálních vztahů 

(např. teroristický útok) nebo agrogenní, ty jsou spojené se zemědělstvím a půdou 

(např. nevhodné používání hnojiv). [4] 

1.3 Kombinovaná mimořádná událost 

Kromě zmíněných dvou druhů mimořádných událostí, by se dala popsat i třetí specifická 

skupina, kterou tvoří kombinované mimořádné události. Ty zahrnují přírodní mimořádné 

události vyvolané činností člověka a antropogenní mimořádné události vyvolané stupňováním 

přírodního katastrofického jevu. Například zemětřesení, při kterém dojde k úniku 

nebezpečných látek. [5] 

  



6 

 

2 Obecné aspekty informování obyvatelstva 

Informování se dá chápat jako sdělování znalostí. Každá informace může snižovat míru 

neurčitosti systému, nebo tuto neurčitost odstranit úplně. Z pohledu ochrany obyvatelstva 

mají informace nemalý význam. Neboť správně a včas informovaný člověk, je jedním 

ze základních předpokladů úspěšného zásahu záchranných složek. Obyvatelstvo má právo 

býti informováno a je důležité, zajistit jim včasné a spolehlivé informace o tom, co by mělo 

dělat v situacích, kdy je ohrožen jejich život, zdraví či majetek. [1, 6, 7] 

Z pohledu ochrany obyvatelstva, by se dalo informování definovat jako souhrn organizačních, 

technických a provozních opatření k předávání zpráv obyvatelstvu a dalším cílovým 

skupinám o charakteru ohrožení, o možném vzniku mimořádné události nebo o vývoji 

a přijímaných opatření k ochraně životů, zdraví, majetku a životního prostředí při hrozbě nebo 

vzniku mimořádné události. [6] 

S přihlédnutím na mimořádné události si můžeme informování rozdělit dle času, do tří 

základních částí. 

2.1 Přípravná (preventivní) fáze 

Jedná se o informování obyvatelstva za běžných podmínek, tím je myšlena doba před hrozbou 

mimořádné události nebo jejího samotného vzniku. V této fázi jsou obyvatelstvu předkládány 

informace o možných zdrojích nebezpečí v oblasti jejich bydliště nebo jejich dalšího pohybu. 

Dále je obyvatelstvo informováno o způsobu chování v takovýchto situacích. [3] 

V současné době panuje mezi lidmi určitý nezájem o tyto informace. Systém, ve kterém nyní 

žijeme, nám poskytuje klid a bezpečí. Lidstvo spoléhá na složky IZS, které za běžné situace 

chrání jejich životy. Při vzniku velké mimořádné události nebude množství těchto sil 

dostatečné, aby stihly v krátkém časovém intervalu poskytnout účinnou pomoc všem 

účastníkům mimořádné události. Je tedy potřeba vzbudit u lidí zájem o tyto informace. 

Poskytovatelé preventivních informací jsou si tohoto faktu vědomy, a proto se snaží 

informace zatraktivnit a zviditelnit. V současné době je k dispozici mnoho informací k těmto 

tématům. Jsou prezentovány v různých formách od malých letáků vhazovaných do schránek, 

po rozsáhlé interaktivní webové aplikace. Bohužel stav informovanosti stále není dostatečný. 

[8] 

Lépe je na tom informovanost obyvatelstva v zónách havarijního plánování, zde například 

jaderné elektrárny ve spolupráci s HZS připravují tematické kalendáře, kde poslední strany 
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obsahují informace o tom, jak se zachovat v určitých situacích. Z mého pohledu jsou tyto 

praktické věci, se kterými člověk přichází do styku v každodenním životě, ideální formou 

předávání preventivních informací směrem k obyvatelstvu. [9] 

V oblasti preventivního informování, by se dalo vytvořit mnoho podobných propagačních 

materiálů, které by nebyly finančně náročné, a přesto dokázaly obyvatelstvo kvalitně 

informovat. Dalším krokem ke zlepšení informování v této oblasti, by z mého pohledu mohly 

být krátké televizní spoty, vysílané nejen státními veřejnoprávními stanicemi, ale také 

soukromými stanicemi, které mají vyšší sledovanost a to především u mladých lidí. Zde 

již vzniká už jistá finanční náročnost, ta by se však dala upravit legislativními opatřeními. 

2.2 Akutní (aktuální) fáze 

Informování obyvatelstva v této fázi je zásadní pro účely této práce. Vzhledem k podrobnosti 

probrání této tématiky, je proces informování při vzniku mimořádné události popsán 

v následující kapitole. Ve smyslu této práce je popsán celý proces od zahájení varování 

až po komunikaci s obyvatelstvem při rozsáhlých mimořádných událostech. Vlastní kapitolu 

má také organizace zajištění informování a odpovědnost za její provedení. 

2.3 Fáze obnovy 

Jedná se o informace v období odstraňování následků mimořádné události, které je ukončeno 

až navozením běžného stavu. Tyto informace jsou důležité z psychologického hlediska. 

Neboť člověk zasažený mimořádnou událostí, často utrpěl nějakou ztrátu, v lepším případě 

majetkovou, v horším případě ztrátu života svého blízkého. Je vhodné dodávat pozitivní 

informace, které budou na člověka působit kladně. Neměly by zde chybět informace 

o krátkodobé a dlouhodobé pomoci, které člověk v této situaci potřebuje. [8] 
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3 Proces informování obyvatelstva během mimořádné události 

Jak již bylo podotknuto, správně a včas informovaný člověk, je jedním ze základních 

předpokladů úspěšného zásahu záchranných složek. Takovýto člověk je seznámen s nastalou 

situací, chápe důvody k realizaci jednotlivých opatření a dokáže správně reagovat na výzvy 

jednotlivých záchranných složek. Pokud si takovýto člověk dokáže zachovat klidnou hlavu, 

může pak zachránit život nejen sobě, ale také svým blízkým. Případně i dalším osobám, které 

pomoc potřebují, například dětem, seniorům nebo postiženým. [6] 

Na území České republiky existuje trvalé riziko vzniku mimořádných událostí a krizových 

situací. V současné době je jediným účinným prvkem, jak ochránit obyvatelstvo před blížící 

se mimořádnou událostí, jejich varování, kterým proces začíná. [16] 

3.1 Varování 

Varování je jedním ze základních úkolů ochrany obyvatelstva. Cílem je, při hrozící nebo 

již vzniklé mimořádné události, zajistit včasné a srozumitelné předání prvotní informace 

o mimořádné události obyvatelstvu. Současný systém varování zajišťuje a provozuje 

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR. Tento systém je v trvalé pohotovosti 

a umožňuje varovat obyvatelstvo v celé ČR během krátkého časového intervalu. [10, 11] 

Včasné a správné provedení varování je jednou ze základních podmínek úspěšné realizace 

opatření na ochranu obyvatelstva. Varovná informace přitom může mít několik podob. 

Nejčastěji má akustický (neboli zvukový) charakter, dále verbální (také mluvený) nebo 

optický (tedy obrazový) charakter. Základním způsobem, jak varovat obyvatelstvo, 

je vyhlášení varovného signálu, který má právě akustický charakter. [12] 

3.1.1 Varovný signál 

Pro předání varovné informace se využívají předem stanovená akustická znamení neboli 

signály. V České republice se využívají celkem tři signály. Pro varování obyvatelstva slouží 

však pouze jeden signál. Zbylé dva signály, tedy zkouška sirén a požární poplach, v této práci 

rozebrány nebudou, jelikož jsou pro potřeby informování obyvatelstva nepodstatné. 

Jediným varovným signálem v České republice je všeobecná výstraha. Tento signál 

má charakter kolísavého tónu, který zní po dobu 140 sekund a může být opakován třikrát 

po tříminutových pauzách. Varovný signál je po skončení doplněn tísňovou informací. 

U elektronických sirén a místních rozhlasů ji tvoří verbální informace, která upřesňuje druh 
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ohrožení, kvůli které byl signál vyhlášen. Kromě verbální informace, lze tísňové informování 

zajistit i jinými způsoby, které jsou probrány v kapitole 3.2. [13] 

3.1.2 Verbální informace 

Tyto informace jsou reprodukovány bezprostředně po varovném signálu. Slouží 

k jeho doplnění, jelikož má všeobecný charakter. Verbální informace je v podstatě slovní 

sdělení, dlouhé přibližně 20 vteřin, na začátku i konci doplněné zvukem gongu. V některých 

případech mohou být reprodukovány samostatně, tehdy plní úkol varování obyvatelstva, 

nebo oznamují ukončení ohrožení. Existují i případy, kdy se verbální informace záměrně 

nevysílají a to pro příležitosti oslav svátků nebo výročí a také pro vyjádření soustrasti. [10] 

Všechny verbální informace mají podobný charakter a jsou zhruba stejně dlouhé. 

Nejdůležitější informace o důvodu spuštění sirén je uvedena na začátku i na konci zprávy, 

tato informace je navíc třikrát opakována. Uprostřed zprávy je informace o vyžadovaném 

chování obyvatelstva, v případě ohrožení je uveden zdroj, ze kterého lze čerpat další nezbytné 

informace. Obsah verbálních informací dle aktuálních technických požadavků na koncové 

prvky varování je uveden v příloze 1. [10] 

3.2 Tísňové informování 

Po ukončení varovného signálu musí v co nejkratším čase dojít k tísňovému informování 

obyvatelstva. Jednou z možností byly právě verbální informace rozepsané výše. Kromě 

těchto informací, které zajišťují hlavně elektronické sirény a místní informační systémy je 

možné použít i informování skrz hromadné informační prostředky. V této oblasti se využívá 

zejména televizních stanic a rozhlasového vysílání. Tísňové informace bývají zpravidla 

předpřipravovány a připravují se na co nejvyšší počet mimořádných událostí. Ukázky 

těchto informací jsou přiloženy v příloze č. 2 a 3. [14] 

Tísňové informování musí probíhat v souladu s vyhláškou o ochraně obyvatelstva. Musí 

obsahovat především informace o bezprostředním nebezpečí vzniku, nebo již vzniklé, 

mimořádné události, dále také informace o opatřeních k ochraně obyvatelstva. Tyto informace 

jsou pak šířeny, jak již bylo uvedeno, hromadnými informačními prostředky a koncovými 

prvky varování, které toto umožňují. [7, 14] 

Vzhledem k poznatkům uvedených v minulém odstavci, by se dalo tísňové informování 

definovat jako komplexní souhrn organizačních, technických a provozních opatření, 
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zabezpečujících bezprostředně po zaznění varovného signálu předání informací o zdroji, 

povaze a rozsahu nebezpečí a nutných opatřeních k ochraně života, zdraví a majetku. [3] 

Hranice mezi tísňovými informacemi a dalšími informacemi není zcela jasná. Obecně by se 

dalo říci, že tísňové informace představují informace bezprostředně po zaznění varovného 

signálu. Informace, které zazní dále v průběhu mimořádné události, by se daly zařadit 

již do dalšího informování. 

3.3 Další informování v průběhu mimořádné události 

Veřejnost by měla být pravidelně informována o vývoji nastalé situace a dle potřeb, 

také o dalších opatřeních, která budou prováděna. K jejich předání lze využít mnoho způsobů. 

Vzhledem k tomuto velkému množství prostředků, skrz které lze informování zajistit, byly 

tyto formy informování rozepsány ve vlastní kapitole. 
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4 Způsoby předávání informací veřejnosti 

Způsoby, jakými jsou informace podávány veřejnosti, jsou uvedeny v havarijním plánu kraje. 

Konkrétně v plánu komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky. V tomto 

plánu jsou uvedeny údaje pro realizaci informování veřejnosti. Například se v plánu uvádí 

přehled spojení na HIP, texty předpřipravených informací, způsob ověření průniku informací 

a další potřebné údaje. Nemělo by zde chybět ani rozdělení kompetencí a odpovědnost 

jednotlivých orgánů. [15] 

Způsobů informování veřejnosti je mnoho. V havarijním plánu se informování dělí 

dle způsobu provedení na základní a náhradní způsoby informování veřejnosti. K základním 

prostředkům pro informování obyvatel, patří primárně veřejnoprávní televizní a rozhlasové 

vysílání. Pro účely této práce však informování rozdělím na přímé a skrze hromadné 

informační prostředky. Do přímých způsobů informování budou zařazeny především koncové 

prvky varování, které jsou schopny verbální informaci přenést. Do druhé kategorie budou 

zařazeny nejčastěji používané hromadné informační prostředky. Způsoby budou krátce 

popsány a navíc budou objasněny i určité výhody a nevýhody, které dané způsoby 

informování přinášejí. [15] 

4.1 Přímé informování 

Přímé informování provádí HZS a další zainteresované orgány svými prostředky. Jedná se 

o informování, které není zajištěno hromadnými informačními prostředky. Tyto informace 

by měly vést hlavně k uklidnění obyvatelstva, předání základních informací o charakteru 

mimořádné události a doporučenému chování pro obyvatelstvo. Přímé informování se dá 

zajistit několika formami. Ve smyslu této práce budou do kategorie přímého informování 

zařazeny elektronické sirény, mobilní sirény a místní informační systémy. 

4.1.1 Elektronické sirény 

Sirény mají velký potenciál v oblasti varování a informování obyvatelstva. Všeobecně se 

koncové prvky varování dělí na rotační sirény, elektronické sirény a místní informační 

systémy (místní rozhlasy). Ve smyslu informování však odpadá možnost využití rotačních 

sirén, které nejsou schopny přenést verbální informace. 

Jednou z nejjednodušších a nejlepších forem informování obyvatelstva je informování 

přes elektronické sirény. Zde již mají informace verbální charakter. Signál je vytvářen 

v tónovém generátoru řídící jednotky nebo se dá reprodukovat z audio paměti sirény. Signál je 
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zesílen výkonovými zesilovači a v elektroakustických měničích (tedy tlakových 

reproduktorech) přeměněn na zvuk. [16] 

V této době je počet těchto sirén nízký. Celkově je v České republice pokryto varovným 

signálem, zhruba 90 procent obydleného území. Z celkového počtu koncových prvků 

však tvoří elektronické sirény pouze zhruba 15%, viz graf č. 1. V současnosti je plánována 

náhrada starších rotačních sirén za moderní elektronické. Nicméně je výstavba těchto sirén 

finančně náročná. I zde však existují možnosti, jak obměnu elektronických sirén zajistit. [17] 

 

Graf 1Struktura pokrytí koncovými prvky varování k 28. 2. 2013 (Převzato z [17]) 

Výhody: 

 Velký dosah 

 Jednotná zpráva 

 Zvuk může být zesílen 

 Informace může být opakována 

 Informace není nutné vyhledávat ani spouštět 

 Elektronické sirény mají záložní zdroje 

Nevýhody 

 Slabé pokrytí v ČR 

 Ve vzdálenějších místech může být zvuk nekvalitní 
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Modernizace sirén 

V současné době je možné získat dotaci z fondů Evropské unie v rámci operačního programu 

životního prostředí. První kdo tuto dotaci obdržel, byl Moravskoslezský kraj. Díky podpoře 

pro omezení rizika povodní se digitalizuje povodňový plán, v rámci kterého se nakoupily 

nové elektronické sirény. Projekt je právě v realizační fázi a předpokládané datum ukončení je 

stanoveno na 31. 5. 2013. Celkové náklady na projekt činí zhruba 22,6 miliónů, které jsou 

z 85% financovány právě Evropskou unií. [28] 

Projekt je rozdělen do dvou částí, přitom druhá část se zaměřuje právě na modernizaci 

jednotného systému varování a vyrozumění. Plánuje se výstavba 92 kusů sirén, hlavně 

na území Frýdku – Místku, Karviné a Nového Jičína. Z toho bude využito 54 kusů sirén 

na obměnu rotačních sirén a 38 kusů bude nainstalováno do nových lokalit. Kromě 

elektronických sirén se nakoupilo také 9 sirén mobilních. Předpokládaný stav sirén v MSK 

po realizaci je uveden na grafu č. 2. [17, 28] 

 

Graf 2 Změna struktury koncových prvků v MSK po dokončení projektu (převzato z [17]) 

4.1.2 Místní informační systémy 

Jsou také jedny z nejznámějších a nejpoužívanějších forem informování obyvatelstva. 

Tyto systémy jsou samozřejmě schopné použít všechny varovné signály, včetně 

naprogramovaných verbálních informací. Princip místních informačních systému 

(také označovaných zkratkou „MIS“) je podobný elektronickým sirénám. Signál je opět 

vytvářen v tónovém generátoru nebo je reprodukován z audio souborů v řídícím počítači. 

Signál je distribuován do tlakových reproduktorů, které jej změní na zvuk. Tyto systémy jsou 

vhodnější spíše pro prostory s nižší koncentrací osob na velké ploše. [16] 
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Výhody 

 Jednotná zpráva 

 Informace může být opakována 

 Informace není nutné vyhledávat ani spouštět 

 Rozumný dosah 

Nevýhody 

 Méně kvalitní zvuk 

 Nutnost napájecího zdroje 

 Menší rozsah oproti elektronickým sirénám 

 Slabé pokrytí v ČR 

4.1.3 Mobilní vyhlašovací prostředky 

Tyto prostředky by se daly rozdělit do dvou kategorií. První kategorii tvoří mobilní 

elektronické sirény a druhou takzvané VRZ, tedy „výstražné a rozhlasové zařízení“ 

na některých vozech záchranných složek. 

Mobilní elektronické sirény se umísťují zpravidla na vozidla (viz obrázek č. 1). Tyto sirény 

se řadí do doplňkových způsobů varování a jsou schopny zajistit krom varování i informování 

obyvatelstva. Používají se v územích, které nejsou pokryty signálem elektronických sirén. 

Sirény jsou tvořeny kulovým reproduktorem, který dokáže šířit zvuk všemi směry. [16] 

 

Obrázek 1 Mobilní siréna (převzato od HZS MSK) 
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Kromě mobilních elektronických sirén jsou zde další zařízení, která jsou mobilní a schopná 

přenášet verbální informace. Tyto zařízení tvoří většinou tlampače, umístěné na vozech IZS 

(mohou však být uzavřeny dohody i mimo záchranné složky a využijí se například vozidla 

reklamních služeb s reprodukčními zařízeními). Tyto zařízení jsou ovšem oproti mobilním 

sirénám v nevýhodě. Kvalita zvuku není tak dobrá jako u mobilních sirén a dokáží šířit zvuk 

pouze jedním směrem. Proto je pro účely informování obyvatelstva výhodnější využít mobilní 

sirény. [25, 28] 

Výhody: 

 Velký dosah 

 Jednotná zpráva 

 Zvuk může být zesílen 

 Informace může být opakována 

 Informace není nutné vyhledávat ani spouštět 

 Mobilní zařízení 

Nevýhody 

 Jsou částečně závislé na vozidlech a pohonných hmotách 

 Ve vzdálenějších místech může být zvuk nekvalitní 

 Některé místa mohou být neúmyslně vynechány 

4.1.4 Další způsoby přímého informování 

Kromě již zmíněných způsobů, může být informování zajištěno i mnohými dalšími 

prostředky. Například se v době mimořádné události mohou vytisknout letáky, které se 

následně vhazují do schránek, nebo předávají obyvatelům osobně. Podobně lze také využít 

plakátů, ty mohou být vyvěšovány na veřejných místech a zajišťují tak informování obyvatel 

ve venkovních prostorách. Stejně tak jsou využívány úřední desky, na kterých obyvatelé 

mohou v době mimořádné události nalézt potřebné informace. [18] 

U způsobů, uvedených v předchozím odstavci, dochází ke značné časové prodlevě. Z hlediska 

včasného informování by bylo možné využít potenciálu internetu, na který lze umístit 

potřebné informace téměř ihned a to nejen ve formě textové, ale například i audiovizuální. 

Dalším možným způsobem zajištění včasných informací jsou SMS zprávy nebo hlasové 

nahrávky. Tento způsob je však značně finančně a technicky náročný, takže je v současné 

době používán především jednotlivými obcemi a o provozu celorepublikového systému, 



16 

 

se zatím neuvažuje. Také se dá informování zajistit osobním střetnutím. Osoby pověřené 

osobním předáním informací, se nazývají spojky. [15] 

4.2 Informování prostřednictvím médií 

Média jsou vhodným prostředkem pro informování velkého množství lidí při mimořádné 

události. Oblast využití médií za účelem tísňového informování obyvatelstva je vymezena 

zákonem. Konkrétně: 

 zákon č. 231/2001 Sb. (o provozování rozhlasového a televizního vysílání), § 32, 

 zákon č. 239/2000 Sb. (zákon o IZS), § 32, 

 zákon č. 240/2000 Sb. (krizový zákon), § 30, 

 zákon č. 254/2001 Sb. (zákon o vodách), § 73. 

Tísňové informace pro obyvatelstvo jsou předpřipraveny, aby se informování zajistilo 

v co nejkratší době. Tyto předpřipravené tísňové informace v textové formě jsou přiloženy 

v příloze č. 2. Kromě tísňových informací mohou být také obyvatelstvu předkládány 

informace zpravodajské. Tento rozdíl je z hlediska informování zásadní. Neboť informace 

tísňové slouží k uklidnění obyvatelstva a k udání pokynů pro chování obyvatel. Informace 

zpravodajské mají charakter jiný. 

Cílem médií je zisk, který lze zajistit především vysokou sledovaností jejich kanálů. 

Pro přitáhnutí zájmu veřejnosti však musí mít informace nápaditý charakter, proto se reportéři 

často „honí za senzací“. Mimořádné události jsou ideálním zdrojem příležitostí pro vznik 

článků a reportáží, které dokáží přilákat pozornost diváků, posluchačů či čtenářů. 

Zpravodajské informace mají u lidí velkou oblibu. Média vyvolávají u lidí dojem 

spolehlivosti a důvěrnosti. Díky důvěře a široké sortě veřejnosti, která média sleduje, jsou tyto 

informace velmi podstatné. Měly by tedy být vhodně podány ze strany IZS a dalších orgánů 

komunikujících s veřejností a taktéž i profesionálně zpracované ze strany reportérů, 

kteří o události inzerují. [14] 

Dále v kapitole budou rozepsány různé formy přenášení informací směrem k obyvatelstvu 

skrze média. Nadále už nebude brán zřetel na to, zda jsou informace zpravodajské či jiné. 

Z hlediska této kapitoly je totiž důležité popsat možnosti přenášení informací. 
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4.2.1 Televizní vysílání 

Informování obyvatelstva skrz televizní vysílání je jednou z nejlepších forem informování 

vůbec. Televizní přijímač vlastní obrovská sorta lidí a díky přenosu informací skrze 

audiovizuální formu, lze obyvatelstvu zajistit kvalitní názorné informace. Kromě samotných 

audiovizuálních zpráv lze také zajistit informování pomocí textového proužku, 

na kterém mohou běžet informace pravidelně a nemusí tak být přerušeno původní televizní 

vysílání. Dále je zde také možnost využití teletextu. Zde se dá předplatit prostor, na kterém se 

v době mimořádné události mohou umístit potřebné informace primárně v textové formě. 

Výhody 

 Okamžité informování 

 Jednotná zpráva 

 Informace může být opakována 

 Obrovský rozsah 

 Více forem informování 

 Průběžná aktualizace 

Nevýhody 

 Nemožnost využití při výpadku elektrického proudu a výpadku televizního signálu 

 Je nutné mít zapnutý televizor 

4.2.2 Rozhlasové vysílání 

Další velice používaná forma informování. Na obyvatelstvo má, podobně jako televizní 

vysílání, také velký vliv. Rozhlas dokáže reprodukovat informace primárně ve formě 

zvukové, případně mohou být doplněny krátkými textovými informacemi přes systém RDS. 

K příjmu těchto informací však musí být přizpůsoben i přijímač. 

Výhody 

 Okamžité informování 

 Jednotná zpráva 

 Informace může být opakována 

 Velký rozsah 

 Průběžná aktualizace 

 Některé přijímače mají vlastní napájení 
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 Přijímače jsou často mobilní 

Nevýhody 

 Je nutné mít zapnutý přijímač 

 Počet vlastníků přijímačů se zmenšuje 

4.2.3 Tisk 

Informování prostřednictvím tisku je nejméně bezprostřední. Informace se však dají uchovat. 

Forma informování je zde textová, případně doplněná o obrazové příspěvky. 

Výhody 

 Jednotná zpráva 

 Velký rozsah 

 Zpráva může být snadno zachována 

 Informace lze snadno přenášet 

Nevýhody 

 Rychlost informování bývá často nedostatečná 

 Výtisk si je nutné zajistit 
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5 Organizace informování obyvatel a zodpovědnost za dané úkoly 

Již bylo popsáno, jak informování probíhá a kterými prostředky se informace mohou šířit 

směrem k obyvatelstvu. V této kapitole bude rozebrán proces, jakým se informace dostanou 

od vzniku mimořádné události až k ohroženým obyvatelům. Pro znázornění tohoto procesu 

jsem vytvořil zjednodušené schéma, které je zobrazeno na obrázku č. 2. Z tohoto schématu 

budu dále vycházet. 

 

Obrázek 2 Proces předání informací obyvatelstvu 

Proces začíná vznikem mimořádné události, která je ohlášena oznamovatelem. Toho tvoří 

například běžný občan, ČHMÚ a podobně. Běžný občan vzniklou situaci většinou ohlásí 

na tísňové linky, dispečer zprávu zpracuje a předá operačnímu středisku. OPIS IZS rozhodne 

o použití sil a prostředků. Vyrozumí dotčené orgány a zástupce územních celků (například 

starostu). OPIS IZS po domluvě s příslušnými orgány rozhodne o varování, taktéž o něm smí 

rozhodnout další osoby uvedené v havarijním plánu. K varovnému signálu se připojí také 

tísňová informace, kterou mohou reprodukovat některá zařízení. Pokud je potřeba, dochází 

také k předání tísňové informace médiím. Pokyn k zadání tísňové informace hromadným 
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informačním prostředkům dává OPIS IZS po dohodě s vedením HZS. OPIS IZS vybere danou 

vzorovou tísňovou informaci, kterou dle charakteru ohrožení upraví a zadá ji HIP. Informační 

prostředky bez úprav a zbytečného prodlení realizují informování veřejnosti. [15, 25, 30] 

5.1 Poskytování informací hromadným informačním prostředkům 

OPIS IZS kraje a orgány krizového řízení mohou zadat žádost o odvysílání informace 

hromadným informačním prostředkům. Pokud tak učiní, využijí kontaktních údajů 

obsažených v havarijním plánu. HIP jsou s HZS kraje předem dohodnutí na spolupráci 

při zabezpečení odvysílání požadovaných informací. Zadavatel poskytne informace 

o charakteru ohrožení, zásadách chování obyvatelstva, připravovaných opatřeních a případně 

také oznámení o vyhlášení krizových stavů a důsledků z toho plynoucích. [1, 15, 19] 

Zadavatel musí respektovat dobu živého vysílání a pokrytí území hromadnými informačními 

prostředky. Po odeslání zprávy (například přes email, fax a podobně) se její doručení ověřuje 

telefonicky. HIP v co nejkratším čase ověří u zadavatele oprávněnost této žádosti a následně 

informaci reprodukuje směrem k obyvatelstvu. Informace se musí odvysílat beze změn 

a zbytečného prodlení, taktéž se informace mohou opakovat dle požadavků zadavatele. [15] 

Mimo tísňové informace média odvysílávají již zmíněné zpravodajské informace. V tomto 

ohledu smí informace sdělovat například náměstci krajského ředitele, ředitel kanceláře 

krajského ředitele a ředitelé územních odborů. Současně by však měli o svém konání 

informovat tiskového mluvčího, který je také kompetentní za poskytování informací 

informačním prostředkům. Dále smí informace médiím sdělit zástupce územního celku 

a osoby jím pověřené. [20] 

Při mimořádných událostech má právo poskytovat informace sdělovacím prostředkům také 

řídící důstojník, operační důstojník krajského OPIS nebo OPIS územního odboru, dále velitel 

zásahu nebo velitel jednotky HZS, která se zúčastnila zásahu a zaměstnanec, jenž na místě 

požáru provádí zjišťování příčin vzniku požáru v rozsahu své působnosti, případně další 

určené osoby. [20] 

5.2 Tiskový mluvčí HZS kraje 

Tiskový mluvčí je kompetentní vyjadřovat se ke všem otázkám z oblasti působnosti HZS 

kraje. Odpovídá za zpracování odpovědí na dotazy sdělovacích prostředků a taktéž 

za zveřejnění a správnost informací na webových stránkách HZS kraje a jejich aktuálnost. 

Ke své činnosti může vyžadovat informace od ostatních zaměstnanců. [20] 
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Mezi hlavní úkoly tiskového mluvčího patří zajišťování dobrých vztahů s veřejností 

a novináři, poskytování informací sdělovacím prostředkům a veřejnosti, vytváření mediálního 

obrazu HZS, naplňování zákonné povinnosti o poskytování informací, zpracování a vydávání 

tiskových zpráv a další úkoly. [20] 

5.3 Tiskové středisko 

V některých situacích může být informování řešeno skrz tzv. tiskové středisko. Tiskové 

středisko se zpravidla zřizuje při aktivaci krizového štábu, není to však povinností. Středisko 

obsahuje patřičné vybavení pro zajištění své činnosti, které spočívá převážně v přípravě zpráv 

a relací pro obyvatelstvo, zaměřené na informace o nastalé situaci a o požadavcích na chování 

obyvatel. Dále spolupracuje na tvorbě návrhů poskytování informací obyvatelstvu 

a připravuje medializaci prováděných činností, například informace o aktuálních činnostech 

zasahujících složek. [15, 18] 

K tiskovému středisku se váže také specifické technické vybavení. Takovéto vybavení 

je nutné pro jakoukoliv správně organizovanou administrativní činnost, v této oblasti 

je to především materiál a vybavení pro komunikaci za mimořádné události. Toto vybavení by 

se dalo rozdělit do dvou skupin, na základní a ostatní vybavení. Základní vybavení obsahuje 

vše potřebné pro práci tiskového střediska, například se jedná o přenosný počítač, tiskárny, 

faxy, telefony a podobné zařízení. Ostatní vybavení zahrnuje specifičtější vybavení, které je 

dodáváno přes externí dodavatele v případě potřeby. Zde se může jednat například o speciální 

tiskárny pro výrobu plakátů, nebo dodávky letáků. [15, 18] 

5.3.1 Tisková kancelář 

Tisková kancelář tvoří zejména místo pro setkání se s novináři a zástupci HIP. Předávané 

informace zde mají vysokou důležitost, jelikož se dostanou k široké veřejnosti a mají velký 

vliv na chování obyvatelstva. Tisková kancelář se zpravidla zřizuje poblíž prostoru činnosti 

krizového štábu. Tyto místnosti však musí byt odděleny. [18] 

5.4 Rozdělení odpovědnosti 

Určujícím požadavkem z hlediska odpovědnosti je profesionální charakter vydaných 

informací. S čímž jsou spojeny zákonné kompetence nebo kompetence dle zmocnění 

komunikovat s veřejností a HIP. [15] 
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Odpovědnost za informování veřejnosti má při provádění záchranných a likvidačních prací 

velitel zásahu. Při mimořádné události nebo krizové situaci má v rámci kraje odpovědnost 

hejtman kraje a starostové obcí. Za předání informací odpovídá také OPIS IZS. [15] 

Za informace předané hromadným informačním prostředkům odpovídá OPIS, krizový štáb 

nebo zástupce územního celku. Záleží na tom, kdo informace médiím poskytl. Kromě 

uvedených orgánů jsou odpovědné také jejich výkonné orgány, tedy mluvčí a tiskové 

střediska. Taktéž odpovědnost nesou osoby, na které je delegována pravomoc komunikovat 

s médii, tyto osoby tvoří například oboroví specialisté. [15] 

Zjednodušeně by se daly kompetence za jednotlivé úkoly vyjádřit touto tabulkou č. 1. Pokud 

je okno tabulky vyplněno křížkem, pak daný subjekt zabezpečuje danou funkci a nese za ni 

také zodpovědnost. 

Tabulka 1 Kompetence za jednotlivé úkoly (čerpáno také ze [17]) 
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6 Informační potřeby člověka při vzniku mimořádné události 

V předchozích kapitolách byl vysvětlen průběh informování obyvatelstva při mimořádné 

události. V této kapitole se na tento problém zaměřím z jiného úhlu. Tedy jaké informace jsou 

vyžadovány širokou veřejností, která nemá odborné znalosti v oboru ochrany obyvatelstva. 

Při zjišťování informací byl dbán primárně zřetel na to, jaký druh, rozsah a formu informací 

obyvatelé požadují. 

Informační potřebnost obyvatelstva je pro účely této práce zjišťována pomocí dvou metod. 

První metodou je průzkum na jednotlivých složkách IZS, o tom, zda se lidé chtějí informovat 

a jaké informace při mimořádné události vyžadují. Také se zde zaměřím na informování 

obyvatel v běžné praxi a zjištěné poznatky využiji v této práci. Druhou metodou bude 

průzkum mezi samotným obyvatelstvem. Tento průzkum bude prováděn pomocí dotazníku. 

Po provedení obou typů průzkumu bude následovat zhodnocení, stanovení vlastních poznatků 

a návrhů pro zlepšení informování obyvatelstva za mimořádné události. Toto zhodnocení 

je uvedeno v kapitole 9. Dříve než budou rozepsány jednotlivé druhy průzkumů, je žádoucí 

uvést určitou teoretickou množinu informací, které obyvatelstvo může požadovat. 

6.1 Technologické informace 

Technologické informace mají při vzniku mimořádné události velkou důležitost, říkají totiž 

člověku co dělat a jak. Pokud je člověk v této situaci ohrožen na životě, pak tyto informace 

mohou mít přímo existenční důležitost. Při vzniku mimořádné události by tyto informace 

měly být dostupné ideálně všem a neustále. To však ve většině situací zajistit nelze. Proto je 

po potřeby obyvatelstva vhodné, aby se tyto informace alespoň pravidelně opakovaly 

a pokryly nejvyšší možnou skupinu lidí ve vymezeném prostoru. Tyto informace tedy tvoří 

určité metodické návrhy, které jsou pro obyvatelstvo při mimořádné události velmi potřebné. 

Záleží u nich na jejich správnosti, aktuálnosti a včasném předání. [14] 

6.2 Dynamické informace 

Dynamické informace udávají, kdy je potřeba něco udělat, respektive jak dlouho se má 

činnost provozovat. Načasování požadovaného chování je opět velmi důležitým faktorem 

při mimořádné události. Špatné nebo žádné načasování vede k chaosu, což přispívá 

ke zhoršení situace. Lidé v těchto případech potřebují vědět, kdy se mají určitým způsobem 

zachovat a jak dlouho se takto mají chovat. Vyhne se tak zbrklému a iracionálnímu chování. 

Typickým příkladem je provádění první pomoci. [14] 
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6.3 Ekonomické informace 

Tyto informace odpovídají na otázky typu, za kolik je třeba něco udělat. Tím je myšlena 

finanční náročnost daných opatření. A případně také za jaký časový interval je potřeba 

opatření provést. Jedná se například o různé nařízení, plány, zákony a podobně. Pro lepší 

názornost jsou ekonomické a další informace znázorněny na obrázku č. 3. [14] 

 

Obrázek 3 Informace potřebné pro chování člověka (schéma vytvořeno dle [14]) 
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7 Průzkum na jednotlivých složkách IZS 

Pro zjištění informační potřebnosti obyvatel byl proveden průzkum na složkách IZS. Kromě 

IZS byly navštíveny i další orgány, které jsou určitým způsobem do procesu informování 

obyvatelstva začleněny. Průzkum byl prováděn formou konzultací s lidmi, kteří mají odborné 

znalosti z oboru ochrany obyvatelstva. Cílem bylo zjistit, zda obyvatelé informace chtějí 

a případně jakou cestou tyto informace vyžadují, v jakém rozsahu a jakého typu. 

Informace získané průzkumem se využijí pro stanovení množiny informací vhodných 

pro obyvatelstvo a pro vlastní návrhy ke zlepšení informování obyvatelstva při mimořádné 

události. Informace jsou rozděleny podle jejich zdroje, tedy dle toho, kde byly tyto informace 

získány. 

7.1 Hasičský záchranný sbor 

Členové hasičských záchranných sborů se shodují, že o informování z vlastní iniciativy není 

v době mimo mimořádné události zájem. Zájem však stoupá v momentě, kdy nastává 

mimořádná událost. Lidé často vyžadují informace na místě zásahu. Prioritně vyžadují 

informace o stavu rodinných příslušníků a o stavu domova. Na informování v místě 

mimořádné události však není dostatek času. Zde může provádět informování velitel zásahu, 

ten je však často časově vytížen. Taktéž se stává, že na místo události vyráží i tiskový mluvčí. 

V tomto případě mluvčí zodpoví otázky kladené obyvatelstvem. [25, 27, 28] 

7.2 Městská policie 

V některých oblastech se městská policie využívá pro informování obyvatelstva. Vozy 

městské policie mohou být vybaveny rozhlasovými zařízeními. Nebo městské policii mohou 

být zapůjčeny mobilní sirény, které jsou technicky vyspělejší. Informování obyvatelstva 

probíhá v určených lokalitách, kde při pomalé jízdě automobilem dochází k reprodukci 

potřebných informací. Například ve městě Havířov byla naposledy městská police pověřena 

informováním obyvatelstva v metylalkoholové kauze ze září roku 2012. [29] 

7.3 Policie ČR 

Stejně jako městská policie může v některých situacích provádět informování obyvatel i státní 

policie. Informování skrze Policii ČR však není tak časté. Provádí se nejčastěji v situacích, 

kdy není dostatek jiných prostředků k informování nebo také varování obyvatel. Informování 

probíhá nejčastěji skrze mobilní prostředky, jako jsou tlampače na některých vozech policie, 
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osobním střetnutím s obyvateli, nebo například skrze megafony. Příkladem, kdy mohou 

informování provádět příslušníci Policie ČR, jsou rozsáhlé povodně, při kterých jsou 

nedostatky sil a prostředků častým jevem. [31] 

7.4 Další složky IZS 

Na ostatních složkách IZS průzkum prováděn nebyl, jelikož z pohledu informování 

obyvatelstva nejsou podstatné. Průzkum byl však prováděn dále na místech, 

které s informováním obyvatelstva určitým způsobem souvisí. 

7.5 Správní úřady 

Další orgány, které smí provádět informování obyvatelstva při mimořádné události, jsou 

správní úřady. Pro účely této bakalářské práce byl navštíven Magistrát města Havířov. 

Výpovědi refenta krizového řízení byly v podstatě totožné s výpověďmi členů hasičského 

záchranného sboru. Lidé se z vlastní iniciativy o informace nezajímají. Při mimořádných 

událostech přišlo pár dotazů hlavně v emailové formě. Tyto dotazy byly většinou kladeny 

na konkrétní mimořádnou událost, která nastala. Krom tohoto informování magistrát 

také sděluje informace prostřednictvím internetových stránek města a úřední desky. [26] 

7.6 OPIS 

Při vzniku velké mimořádné události dramaticky roste počet hovorů na tísňových linkách. 

Aby se omezilo zatěžování tísňových linek a přesto byla zachována funkce informování 

obyvatelstva, lze zajistit vznik samostatných linek, na které mohou lidé volat a informovat se 

o určitých aspektech mimořádné události. Tyto krizové linky je možné aktivovat při jakékoliv 

mimořádné události, význam mají však hlavně při velkých mimořádných událostech. 

Krizové telefonní linky byly v MSK zřízeny například při železniční nehodě ve Studénce. 

Aktivovány byly 8. 8. 2008 ve 13 hodin a deaktivovány o 24 hodin později. Během této doby 

se uskutečnilo celkem 718 hovorů. Nejčastěji zaznívaly otázky na pohřešované osoby, 

dále dotazy zastupitelských úřadů cizích států, dotazy na spoje ČD, zpoždění vlaků, výluky, 

případně dotazy na vydávání zavazadel zanechaných cestujícími na místě. Mimo jiné se taktéž 

ozvali svědci události a dárci krve. [30] 
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8 Průzkum mezi obyvatelstvem 

Cílem této bakalářské práce je stanovení druhu, rozsahu a formy informací, které je vhodné 

předávat obyvatelstvu. Kromě průzkumu na složkách IZS o tom, jaké informace lidé 

za mimořádné události vyžadují, byl proveden také průzkum mezi obyvatelstvem. Průzkum 

byl proveden formou dotazníku a po jeho sestavení byly stanoveny hypotézy. Po vyplnění 

dotazníku obyvatelstvem dojde k analýze dat a stanovení dílčích závěrů, zda se hypotézy 

potvrdily nebo vyvrátily.  

Obyvatelům byly v dotazníku kladeny různé otázky hlavně na to, jaký druh, formu a rozsah 

informací by si představovali v době mimořádné události. Otázky byly kladeny 

co nejjednodušší formou, aby i občané neznalí této tématiky mohli odpovídat. V dotazníku se 

nešlo vyhnout některým odborným pojmům, ty pak byly vysvětleny pod čarou.  

Dotazník čítá celkem 12 otázek, které by se daly roztřídit do tří kategorií. První kategorie 

otázek se snaží zjistit, zda občané považují informace o chování při mimořádné události 

za důležité a zda se cítí dobře informováni. Takovéto otázky jsou v dotazníku tři. Dalších šest 

otázek tvoří hlavní téma dotazníku, tedy stanovení druhu, formy a rozsahu informací, které 

obyvatelé požadují při mimořádné události. Ve třetí kategorii jsou otázky osobnějšího 

charakteru. Konkrétně na věk, bydliště a vzdělání. 

8.1 Cílová skupina 

Cílovou skupinou toho průzkumu byli lidé náhodní s neodbornými znalostmi v oboru ochrany 

obyvatelstva. Průzkum byl prováděn především prostřednictvím internetu, což umožnilo 

kontaktování velké skupiny lidí. Dotazník byl šířen přes různá internetová fóra a zájmové 

skupiny. Skupiny lidí jsem se snažil vybírat co nejrůznorodější. Mezi vybrané skupiny patřily 

turistické oddíly, účastníci internetových soutěží, příznivci určitého televizního pořadu 

a podobně.  Aby údaje nebyly zkreslené, byl dotazník rozšířen i ve formě tištěné. K vyplnění 

byl dotazník rozdán především ve městech Havířov, Ostrava, Hlučín a jejich okolí. 

Ve zmíněných lokalitách jsem se zaměřil na místa s vyšší koncentrací osob, především 

čekárny, zastávky, obchodní domy a parkoviště. 

8.2 Hypotézy 

Vytvořeny byly tři předpoklady, neboli hypotézy týkající se otázek, obsažených v dotazníku. 

Tyto hypotézy budou potvrzeny nebo vyvráceny v kapitole č. 8.4. 
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8.2.1 Hypotéza č. 1 

Nadpoloviční většina dotázaných bude považovat informace o tom, jak se chovat při MU 

důležité, přitom bude převažovat skupina obyvatel, která se nebude cítit vhodně informována. 

Odůvodnění: 

Lidé jsou s účinky mimořádných událostí seznámeni. Z televizních reportáží vědí, jaké škody 

mohou tyto události způsobit. Bohužel jsou občané pasivní, sami se neinformují, což zapříčiní 

jejich slabý pocit informovanosti. 

8.2.2 Hypotéza č. 2 

Při výpadku elektrického proudu budou obyvatelé nejvíce vyžadovat informace 

prostřednictvím elektronických a mobilních sirén. 

Odůvodnění: 

Sirény, které dokáží reprodukovat verbální informaci, jsou ideálním zdrojem k zajištění 

informování při výpadku elektrického proudu. Věřím, že obyvatelé si tento fakt uvědomí. 

8.2.3 Hypotéza č. 3 

Nadpoloviční většina lidí uvítá vytvoření internetových stránek, skrz které by probíhalo 

informování obyvatelstva při mimořádné události. 

Odůvodnění: 

Internet se jeví jako ideální nástroj pro přenos informací. Informace se snadno aktualizují, 

je zde možnost upozornění na nové informace, či jejich změny a podobné vlastnosti. 

Nevýhodou je jeho nemožnost využití, při výpadku elektrické energie. Přesto věřím, 

že by lidé tuto možnost uvítali. 

8.3 Vyhodnocená data 

V této kapitole jsou vyhodnoceny vyplněné dotazníky. Dotazník vyplnilo 361 lidí. Bohužel 32 

dotazníků muselo být vyřazeno z důvodu neúplnosti. Celkem je tedy k dispozici 329 

kompletních dotazníků, které tvoří dostatečný soubor dat pro zpracování. Celkovou 

návratnost dotazníku však stanovit nelze, neboť byl šířen i přes internet. Návratnost tištěných 

dotazníků byla 68 procent. 

Pro snadnou orientaci jsou odpovědi v dotazníku vyjádřeny formou grafů. Pro účely tohoto 

průzkumu jsem vytvářel dva druhy grafů, konkrétně koláčový graf, pro otázky, ve kterých se 
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dala vybrat pouze jedna možnost a graf pruhový, pro otázky, u kterých byla možnost vybrat 

libovolný počet odpovědí. 

V koláčovém grafu jsou zobrazeny procenta odpovědí. Jednotlivé výseče jsou pro lepší 

přehlednost lehce odsazeny. V grafu sloupcovém jsou počty odpovědí také převedeny 

na procenta. Bude tak přehledně zobrazena část dotázaných, která si danou možnost zvolila. 

Otázka č. 1: Považujete informace o tom, jak se chovat při mimořádné události 

za důležité? 

 

Graf 3 Odpovědi dotázaných na otázku č. 1 

Odpovědi dotázaných na první otázku přinesly jasný výsledek. Téměř všichni dotázaní 

považují informace o chování při MU za důležité. Za nedůležité je označili přesně 2 lidé 

a 2 procenta dotázaných se nezajímají. Lze tedy říci, že si obyvatelé uvědomují závažnost 

mimořádných událostí.  
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Otázka č. 2: Cítíte se dobře informován(a) o tom, jak se zachovat při mimořádné 

události? 

 

Graf 4 Odpovědi dotázaných na otázku č. 2 

I přes fakt, že dotázaní označili tyto informace jako důležité, převládá nadpoloviční většina 

lidí, která se cítí špatně informována. Navíc 85 procent dotázaných, odpovědělo na otázku 

"spíše ano" nebo "spíše ne", což poukazuje na určitou nerozhodnost a nejistotu. Kvalitně 

informováno se cítí pouhých 6 procent dotázaných. 

Otázka č. 3: Myslíte si, že je žádoucí předkládat obyvatelstvu více informací o chování 

při mimořádné události? 

 

Graf 5 Odpovědi dotázaných na otázku č. 3 
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Otázka číslo tři má velmi podobné výsledky jak otázka číslo jedna. Celkem 95 procent 

dotázaných si myslí, že je žádoucí předkládat více informací o chování obyvatel 

za mimořádné události. Odpověď „rozhodně ne“ u této otázky označilo pouhé 1 procento 

dotázaných. 

Otázka č. 4: Jakou cestou byste si představoval(a) předávání informací pro obyvatelstvo 

při vzniku mimořádné události? 

 

Graf 6 Odpovědi dotázaných na otázku č. 4 

U této otázky bylo možné označit více možností. Proto je v grafu uvedeno, jaké procento 

dotázaných si tuto možnost zvolilo. Nejvyšší procento lidí by si zvolilo televizní vysílání, 

v těsném závěsu je možnost informování prostřednictvím elektronických a jiných sirén, 

případně rozhlasů a podobných zařízení. S mírným odstupem, ale stále s nadpoloviční 

většinou, se umístilo rádio a internet. 

Malé procento lidí vypsalo další způsoby informování obyvatelstva při MU. Většinou lidé 

označili možnosti, které je vhodné použít ve fázi prevence. Objevila se zde však zajímavá 

možnost a to využití velkoplošných světelných obrazovek a panelů, které se využívají 

především pro reklamy. Tato možnost by se dala vhodně využít, bylo by však zapotřebí 

vytvoření systému pro kontaktování jejich poskytovatelů s co nejrychlejším zobrazením 

požadované informace.  
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Otázka č. 5: Jakou cestou byste si představoval(a) předávání informací pro obyvatelstvo 

při vzniku MU v případě, že by došlo k výpadku energií a komunikačních sítí, 

což by znamenalo nemožnost využití televizních přijímačů, internetu, mobilních telefonů 

a dalších zařízení. 

 

Graf 7 Odpovědi dotázaných na otázku č. 5 

U této otázky označila drtivá většina dotázaných možnost informování prostřednictvím 

„mluvících sirén“ a mobilních sirén. Druhá nejčastější odpověď, avšak s velkým odstupem, 

byla formou rozhlasu. Rádio na baterie je snadno sehnatelné a vlastní ho přiměřené množství 

obyvatel, avšak bylo by třeba zajistit náhradní elektrický zdroj pro vysílání signálu. 

Prostřednictvím obecního či městského úřadu by se raději informovalo větší množství lidí, 

než na pracovištích IZS. 

Odpověď ostatní, označilo 5 procent dotázaných, i zde zazněla zajímavá odpověď a to využití 

chytrých telefonů. Chytré telefony nemusí být využitelné při každé situaci a ne každý chytrý 

telefon vlastní. Je však vhodné brát v potaz jeho vlastnosti. Takovýto telefon či jiné zařízení 

jako tablet a podobně je napájen vlastním zdrojem a obsahuje dostatečné množství paměti 

pro uložení typových postupů chování. Nebylo by bohužel jednoduché, při výpadku elektřiny 

a komunikačních sítí, dát takovému zařízení pokyn k informování majitele.  
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Otázka č. 6: V jakém rozsahu by Vám informace poskytované při mimořádné události 

vyhovovaly nejlépe? 

 

Graf 8 Odpovědi dotázaných na otázku č. 6 

Nadpoloviční většině dotázaných by nejvíce vyhovovaly základní informace o charakteru 

MU, o způsobu chování při této události a případně další základní důležité údaje. Ovšem 

s možností rozšíření o podrobnosti. Což je dle mého mínění nejschůdnější cesta. Při MU často 

nebývá dostatek času pro podrobné informování. Navíc je hůře rozpoznatelné, 

které informace si obyvatelé mají zapamatovat. Je tedy žádoucí sdělit základní informace, 

vhodné je ale udat zdroj, odkud mohou zájemci čerpat další informace.   
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Otázka č. 7: Jakou formou byste si představoval(a) informování obyvatelstva o tom, 

jak se zachovat při mimořádné události? 

 

Graf 9 Odpovědi dotázaných na otázku č. 7 

Nadpoloviční většina by si vybrala informování audiovizuální formou, což lze chápat hlavně 

díky snadné zapamatovatelnosti a názornosti. Textové a audio informace vybralo téměř 

totožné množství dotázaných, obě formy získali zhruba 20 procent. Odpověď nevím 

se vyskytla u 3% dotázaných. 

Otázka č. 8: Které informace by pro Vás byly při vzniku mimořádné události důležité, 

pokud byste se nacházeli mimo zasažené město, ve kterém jinak žijete. 

 

Graf 10 Odpovědi dotázaných na otázku č. 8 

Dle předpokladů zvítězily informace o stavu rodiny, tuto možnost vybralo celkem 94% 

dotázaných. Dále pak nejvíce lidí zajímají informace o vývinu situace a o možnostech návratu 

do svého bydliště. Paradoxně se lidé zajímají více o zmíněnou možnost návratu do svého 
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bydliště, jak samotný stav domova. Naopak moc lidí nezajímají informace o jejich pracovišti 

nebo o způsobených škodách. 

Otázka č. 9: Uvítali byste internetové stránky, na kterých by byly sdělovány důležité 

informace při mimořádné události? 

 

Graf 11 Odpovědi dotázaných na otázku č. 9 

Kladný názor měli dotázaní na vznik internetových stránek, skrz které by se zajistilo 

informování v době mimořádné události. Pro vytvoření stránek bylo více jak 90 procent 

dotázaných, přitom zhruba dvě třetiny tohoto počtu uvedly, že by stránky využily, zbývající si 

nejsou využitím jistí. Za nevhodné takovéto stránky označili 3 procenta dotázaných.  
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Otázka č. 10: Bydliště? 

 

Graf 12 Odpovědi dotázaných na otázku č. 10 

Zhruba polovina dotázaných žije ve velkém městě s počtem obyvatelů přes 50 tisíc. 

Na malém městě s počtem obyvatelů pod 50 tisíc žije 28 procent dotázaných. Na vesnici 

pak 22 procent dotázaných. 

Otázka č. 11: Dosažené vzdělání 

 

Graf 13 Odpovědi dotázaných na otázku č. 11 

Tato otázka přinesla zajímavé zjištění. Zhruba půlka dotázaných, která vypracovaný dotazník 

vrátila, dosáhla středoškolského vzdělání zakončené maturitou. 35 procent uvedlo 

vysokoškolské vzdělání. Přesto byl dotazník rozdáván náhodně, nediskriminačním způsobem. 
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Pokud dotázaní odpovídali pravdivě, dalo by se vyvodit, že je zde určitý nezájem o vyplnění 

dotazníku ze strany osob s nižším vzděláním. Nelze však konstatovat, zda je tento nezájem 

způsobem tématem dotazníku, či jejich nezájmem o dotazníky vůbec. 

Otázka č. 12: Věk 

 

Graf 14 Odpovědi dotázaných na otázku č. 12 

Dotazník vyplnila široká škála lidí ve věku od 13 do 65 let. Průměrný věk přitom byl zhruba 

33 let. Pro přehlednost byl věk rozdělen do několika kategorií. Největší skupinu tvoří lidé 

ve věku mezi 26 až 50 lety. Velkou skupinu tvořili lidé do 25 let (36 procent). S podivem 

občanů nad 51 let se nezapojilo ani 10 procent. 

8.4 Ověření hypotéz 

Hypotéza č. 1 se potvrdila. Informace o tom, jak se chovat při MU považuje za důležité 98 

procent dotázaných. Dobře se necítí informováno 53 procent dotázaných, tudíž nadpoloviční 

většina. Důraz na prevenci sice roste, zaměřuje se však více na mladé lidi. Bylo by vhodné 

zvážit vznik větší informační kampaně, která by oslovila větší vrstvu lidí. 

Hypotéza č. 2 se také potvrdila. Možnost informování skrz sirény, které dokáží přenést 

verbální informaci, vybralo 92% lidí. Je nutné dodat, že dotázaní si mohli vybrat libovolný 

počet odpovědí. Tedy ostatní odpovědi se nedělily o zbylých 8 procent, tento počet 

však značí, kolik lidí si možnost informování skrz sirény nevybralo. Možnost informování 

skrz sirény v době si vybírali lidé nejčastěji a zvítězila s velkým odstupem. Lze tedy říci, 

že si lidé uvědomují potenciál těchto sirén. Sirény jsou napájeny vlastním zdrojem, 
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který umožní varování a informování po dobu 72 hodin, při výpadku elektrického proudu, 

jsou tedy vhodnou volbou pro informování při zmíněné situaci. 

I hypotéza č. 3 se potvrdila. Vznik internetových stránek, které by zajišťovaly informování 

při MU, si vybralo 95% dotázaných. Zhruba dvě třetiny tohoto počtu uvedly, že by tyto 

stránky využily, zbývající třetina si využitím není jistá. Lidé si tedy uvědomují potenciál 

internetu jako informačního nástroje. Internet sice není k dispozici v každé situaci, ale přináší 

širokou škálu možností informování, jednak může zajistit informování různou formou 

od textové po audiovizuální. Dále má snadnou možnost aktualizace a lze zajistit i upozornění 

na nové zprávy. 
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9 Stanovení informací vhodných k předání obyvatelstvu 

Na základě výsledků provedeného průzkumu jsem stanovil určité závěry, které se pokusím 

shrnout v této kapitole. Jako velmi žádoucí je, z mého úhlu pohledu, poukázat na význam 

mimořádných událostí. Obyvatelé žijí v systému, který jim zajišťuje klid a bezpečí. 

Na mimořádnou situaci není mnoho lidí připraveno. Informací existuje mnoho, lidé si však 

riziko málo kdy uvědomují, a proto informace aktivně nevyhledávají. Bylo by tedy žádoucí, 

poukázat na možné nebezpečí plynoucí z mimořádných událostí a sdělit lidem, kde potřebné 

informace mohou nalézt. 

Aby stoupl zájem o informace v této oblasti, je vhodné obyvatelům nabízet informace 

způsoby, které upřednostňují. Z průzkumu vyplývá, že dotázaní nejvíce upřednostňují 

audiovizuální informace, které se dají zajistit především televizním vysíláním a skrze internet. 

Měly by být nabízeny informace strohé, u kterých by však byla možnost rozšíření 

o podrobnosti. Takové informace by se daly zajistit krátkými videoklipy, podobně jak tomu 

bylo v preventivní kampani „Štěstí přeje připraveným“. Klipy, ze zmíněné kampaně, je stále 

možné přehrát na webových stránkách Institutu ochrany obyvatelstva. Televizní kampaň je 

bohužel značně finančně náročná, to by se však dalo upravit legislativním opatřením. [21] 

Kromě televize a internetu, lidé také upřednostňují informování prostřednictvím sirén a rádia. 

Zde lze informace přenášet především ve formě zvukové. V současné době však počet 

rádiových přijímačů v domácnostech klesá. Naopak tomu je u automobilů, které obsahují 

autorádia obvykle již ve standartní výbavě. Na cestách je to tedy vhodný informační 

prostředek. Ideální se mi však jeví možnost informování prostřednictvím „mluvících sirén“. 

Obrovskou výhodou je jejich dosah a fakt, že obyvatelé nemusejí informace vyhledávat. 

Sirény mohou být navíc dálkově ovládány a obsahují záložní elektrický zdroj, 

se kterým mohou vysílat 72 hodin. 

Z průzkumu také vyplývá, že by obyvatelé uvítali internetové stránky, na kterých by byly 

sdělovány důležité informace při mimořádné události. Již existují stránky, na kterých jsou 

v rozumném časovém intervalu takové informace poskytovány. Především stránky hasičských 

záchranných sborů jednotlivých krajů a stránky měst a obcí. Bohužel opět většina obyvatel 

neví, že zde takové informace mohou najít. Z výpovědí obyvatel na toto téma jsem se pokusil 

stanovit model internetových stránek, které by nebyly problematické pro naprogramování 

a byly by jednoduché pro obsluhu. Vznikla by však nutnost zmíněné obsluhy webových 
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stránek, ta by mohla být v kompetenci například tiskového mluvčího nebo při nebezpečí 

z prodlení také OPIS. 

Model internetových stránek pro informování obyvatel při mimořádné události je navržen 

jednoduše. Obyvatelé vyžadují především jednu webovou stránku, se kterou by byli 

obeznámeni, a její adresa byla snadno zapamatovatelná. Na této stránce by si pomocí mapy 

vybrali určitý kraj, u kterého by byla navíc při mimořádné události ikona výstrahy. Po vybrání 

určitého kraje by se zobrazila detailnější mapa s vizualizací přibližné lokality mimořádné 

události. Byly by zde základní informace o povaze mimořádné události a doporučeních 

pro obyvatelstvo, s možností rozšíření. Kromě toho by webová stránka měla umožnit 

i automatické informování obyvatel v dané oblasti. 

Automatické zasílání informací obyvatelstvu by se dalo zabezpečit například skrze službu 

RSS, která provádí automatický odběr novinek. Případně přes jinou externí aplikaci, 

která by příjem informací zajišťovala. Uživatel by v obou případech mohl zvolit místo 

bydliště, nebo oblast, ve které se pohybuje a každá informace publikovaná v této oblasti 

by se zobrazila v krátkém časovém intervalu ve čtečce RSS, která by navíc uživatele 

upozornila například zvukovým signálem. Čtečku RSS v dnešní době používá mnoho lidí, její 

ovládání je velmi snadné a ve většině případů je ke stažení zcela zdarma. Takovéto čtečky 

jsou již součástí i mobilních telefonů a dalších chytrých zařízení. Pokud by tedy byl člověk 

připojen k internetu, informace by se mu zobrazila i na takovémto zařízení. 

Možným řešením informování obyvatelstva při mimořádné události, by byly také SMS 

zprávy. Takto informují obyvatele především zahraniční země, avšak i u nás takovéto systémy 

provozují některé obce (například město Písek). V současné době se však s vytvořením 

většího systému nepočítá, jelikož je finančně náročný. V praxi existují dvě metody řešení, 

u té levnější by byl zapotřebí seznam obyvatel s telefonními čísly a místy trvalého bydliště. 

V tomto případě by docházelo pouze k informování nahlášených obyvatel v místě mimořádné 

události. SMS zprávu by dostali všichni registrovaní lidé v této oblasti, bez ohledu na to, 

kde se právě nacházejí. Což by jednak stálo zbytečné finance navíc, ale hlavně by nastal 

problém s osobami, které by se v místě nacházeli, ale nebyly v systému zaregistrovány 

(například při dovolené). Tento problém by se dal zajistit až druhou metodou a to pomocí 

přibližné lokace mobilního telefonu. Výhodou by bylo informování všech lidí, v dané oblasti 

a navíc by nevznikla potřeba vést seznam osob žijících v dané oblasti, který by se musel 

neustále aktualizovat. Technická a finanční náročnost je zde však mnohem větší. [22] 
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Informování pomocí SMS se mi však jeví jako ideální nástroj pro informování choulostivých 

skupin obyvatelstva. Tímto jsou myšleny osoby postižené, cizinci a případně i senioři. 

Největší problém tvoří osoby sluchově postižené. Tyto osoby neslyší varovný signál 

a je proto problematické zajistit jim správné a včasné informace. Osoby sluchově postižené 

většinou vlastní speciálně upravené mobilní telefony, ani to však není podmínkou pro tento 

typ informování. Příchozí zpráva je oznámena vibracemi a světelnými signály, takže si jí 

sluchově postižená osoba většinou všimne brzy, problém ovšem tvoří situace, kdy je telefon 

vzdálen, nebo pokud osoba například spí. Osoby by tedy musely být proškoleny a mít zařízení 

vždy u sebe.  

Další osoby, u kterých by byl vhodný tento typ upozornění, jsou cizinci, u kterých se dá 

informování pomocí SMS zpráv zajistit v jejich rodném, případně jiném, jazyce. Dále také 

část seniorů, která je sociálně izolována. Tedy osoby, které nedostatečně komunikují s okolím 

a často také hůře slyší. I u takových skupin lidí může nastat při běžném informování 

respektive varování problém. 

Obsah samotných informací je v současné době zvolen vhodně. Tísňové informace jsou 

krátké a výstižné. Problém však tvoří jejich šíření směrem k obyvatelstvu. Jak již bylo 

zmíněno, v současné době není dostatečné pokrytí ČR mluvícími sirénami, proto je nutné 

zabezpečit tísňové a případně další informování skrz média a další prostředky zmíněné výše. 

Při vzniku mimořádné události lze sledovat mnoho zpravodajských relací na toto téma, 

obsahující obecné informace pro širokou veřejnost. Problém je však u obyvatel vyžadující 

konkrétní informace. 

Konkrétní informace lze zajistit například aktivací speciálních telefonních linek. 

Na které v době mimořádné události mohou obyvatelé volat a zajistit si tak potřebné 

informace. Při těchto situacích nejvíce obyvatele zajímají informace o stavu rodinných 

příslušníků. Kromě toho také informace o vývinu situace, možnostech návratu do místa 

bydliště a případně o stavu jejich domova. Samozřejmě nelze zajistit všechny tyto informace, 

informační linky obyvatelům však poskytnou určitou útěchu a dostupné informace, 

avšak v souladu s platnou legislativou. [23, 24] 
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Závěr 

Informování obyvatelstva ve vztahu k mimořádné události je velmi významná činnost. 

To nejen ve fázi akutní, ale také ve fázi preventivní a obnovy. Bohužel zde hraje velkou roli 

nezájem veřejnosti o informace z této oblasti. Průzkumem bylo ověřeno, že obyvatelé 

v období mimo mimořádnou událost, informace aktivně nevyhledávají. Informace bývají 

obyvatelstvu často doplňovány až při akutní hrozbě nebo vzniku mimořádné události. 

Lidé přitom znají účinky mimořádných událostí, ale fakt, že se do takové situace mohou sami 

dostat, si nepřipouští. Při průzkumu mezi obyvatelstvem jsem se často setkával s jevem, 

kdy si dotázaní při pročítání dotazníku uvědomili důležitost informací o mimořádných 

událostech a začali je pak z vlastní iniciativy vyžadovat. Lze tedy vyvodit, že zájem 

o informace u lidí vzrostl, jakmile si uvědomili, že při mimořádné události mohou být 

ohroženi na životech a v té samé situaci se mohou ocitnout jejich blízcí. 

Bylo by tedy vhodné poukázat na důležitost těchto informací. Primárně pak na informace 

o chování obyvatel při mimořádné události. Informovaní obyvatelé, nejenže ví jak se 

v této situaci zachovat, ale navíc je spolupráce s nimi snadnější a nepodléhají tak často panice, 

jako obyvatelé neinformovaní. Je tedy důležité zaměřit se na informování obyvatel 

již v preventivní části. 

Informování v každé fázi by však mělo být zajištěno formou, kterou obyvatelé preferují. 

Zájem o informace stoupá, pokud jsou předkládány atraktivní formou a skrze prostředky, 

které lidé využívají. Za tímto účelem byl proveden průzkum o tom, jaký druh, rozsah a formu 

informací lidé upřednostňují. Na základě výsledků zmíněného průzkumu byly stanoveny 

informační potřeby obyvatel a stanoveny návrhy, jak jim takovéto informace zajistit. 

Pokud by došlo ke srovnání zjištěných informačních potřeb obyvatel a aktuálního systému 

informování obyvatel při mimořádné události, dalo by se konstatovat, že je aktuální systém 

zajištěn vhodně. Informace se šíří k obyvatelstvu během velmi krátkého časového intervalu 

a pokrývají velkou skupinu lidí. Tyto informace jsou zajištěny především skrze elektronické 

sirény, místní informační systémy, mobilní sirény a hromadné informační prostředky.  

Prostředků k zajištění informování je mnoho, mimo zmíněné nejpoužívanější způsoby by se 

dalo zajistit i mnoho dalších. Tyto způsoby informování jsou popsány výše, ne všechny však 

obyvatelé preferují. V části zabývající se zhodnocením došlo ke stanovení množiny 

informačních prostředků, které obyvatelé upřednostňují. Byl popsán také obsah informací, 
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které se občanům jeví jako nejdůležitější a to v rozsahu, který si sami zvolili. V následujícím 

odstavci se pokusím hlavní poznatky ze zmíněné kapitoly shrnout. 

Mezi nejžádanější prostředky k informování obyvatelstva patří televizní vysílání, dále 

informování skrze elektronické sirény, místní informační systémy a mobilní sirény. Rozsah 

informací by měl být strohý, avšak s možností rozšíření o podrobnosti. Samotný obsah 

informací vždy záleží na dané situaci, obecně jsou však nejžádanější informace o stavu 

rodiny, vývinu situace a o možnostech návratu do místa bydliště. Konkrétnější zjištění jsou 

uvedeny v průzkumové a návrhové části. 

Zajistit obyvatelům informace, které vyžadují, často není jednoduché a přínosné. Nicméně je 

důležité zvolit rozumný kompromis, mezi informacemi předkládanými ze stran 

zainteresovaných složek a samotnými obyvateli. Vhodné informace totiž výrazně přispějí 

k záchraně životů, minimalizaci škod a v neposlední řadě také ke zjednodušení práce 

záchranářů.  
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Příloha 1: Verbální informace reprodukované sirénami dle aktuálních technických 

požadavků [10] 

Verbální informace č. 1 

„Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén, 

zkouška sirén, zkouška sirén.“ 

Verbální informace č. 2 

„Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha. Sledujte vysílání českého 

rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, 

všeobecná výstraha.“ 

Verbální informace č. 3 

„Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny. Ohrožení zátopovou vlnou. Sledujte 

vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Nebezpečí zátopové vlny, 

nebezpečí zátopové vlny.“ 

Verbální informace č. 4 

„Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie. Ohrožení únikem škodlivin. 

Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Chemická havárie, 

chemická havárie, chemická havárie.“ 

Verbální informace č. 5 
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„Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie. Ohrožení únikem radioaktivních látek. 

Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Radiační havárie, 

radiační havárie, radiační havárie.“ 

Verbální informace č. 6 

„Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu. Sledujte vysílání českého rozhlasu, 

televize a regionálních rozhlasů. Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu.“ 

Verbální informace č. 7 

„Požární poplach, požární poplach, požární poplach. Svolání hasičů, svolání hasičů. 

Byl vyhlášen požární poplach, požární poplach.“ 

Verbální informace č. 8 až 13 

Zde jsou volné pozice pro potřeby zálohy HZS kraje 

Verbální informace č. 13 až 16 

Tyto verbální informace jsou spojeny se zkouškou sirén. Všechny oznamují brzké spuštění 

zkoušky sirén. První informace je v jazyce českém, další pak v jazyce anglickém, německém 

a ruském. 
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Příloha 2:  Příklad tísňové informace pro odvysílání HIP [32] 

Jako příklad jsem zvolil provozní havárii s únikem nebezpečných škodlivin. Tísňové 

informace jsou uvedeny dvě. První informace slouží k obecnému informování a druhá 

pro oblast zasaženou mimořádnou událostí. 

První informace (obecná)  

Pozor - mimořádná zpráva! 

V chemickém závodě … (nebo ve skladech chemikálií objektu …, při dopravní havárii v …, 

a podobně) došlo v … k úniku nebezpečných škodlivin do okolí. Kolísavým tónem sirény byl 

pro občany ohroženého pásma vyhlášen signál „všeobecná výstraha“. Další informace jsou 

určeny pro obyvatele území … a také obyvatele obcí (obvodů) …. 

Co nejrychleji se ukryjte v uzavřené místnosti budovy. Uzavřete okna a dveře, vypněte 

ventilaci a utěsněte prostory, kterými mohou škodliviny vniknout do vašeho obydlí. Uhaste 

otevřený oheň. Použijte improvizované prostředky k ochraně …. Neopouštějte uzavřený 

a upravený prostor. Sledujte vysílání rozhlasu a televize. 

Složky IZS a odborné služby pracují na odstranění havárie a průběžně vyhodnocují 

chemickou situaci. Činí opatření k minimalizaci následků. Další informace, pokyny 

a instrukce budou sděleny na naší rozhlasové stanici. 

Druhá informace (cílená) 

Pozor - mimořádná zpráva! Pozor - mimořádná zpráva! 

Signál sirény ohlásil únik škodlivin při chemické havárii. Únik (název nebezpečné látky) 

z chemického závodu … zasahuje všechny přítomné v obci/ích, (v obvodu/ech, městských 

částech) …, atp.  

Občané v těchto místech! 

1. Okamžitě vyhledejte uzavřený prostor budovy. 

2. Zavřete dveře a okna. 

3. Zapněte rádio nebo televizi. 

Dále … (doporučená chování, opatření, nařízení).  
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Příloha 3: Příklady tísňových informací vhodných pro mobilní sirény [28] 

Tísňová informace pro případ chemické havárie 

Pozor - mimořádná zpráva! Chemická havárie, chemická havárie.  

V chemickém provozu došlo k úniku nebezpečné látky. 

Venku jste ohroženi na zdraví! 

Jděte do nejbližší budovy a nevycházejte ven. Uzavřete a utěsněte okna a dveře. Vypněte 

ventilaci. Ústa a nos chraňte navlhčenou rouškou.  

Dbejte dalších pokynů hasičů a policistů. 

Tísňová informace pro případ smogové situace 

Pozor - mimořádná zpráva! Smogová regulace. Smogová regulace.  

Z důvodu znečištění ovzduší byla vyhlášena smogová regulace.  

Omezte pobyt venku, větrejte pouze krátkodobě.  

Omezte spalování pevných paliv.  

Nejezděte autem – používejte hromadnou dopravu!  
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Příloha 4:  Dotazník pro obyvatelstvo 

Vážení čtenáři, 

jsem studentem fakulty bezpečnostního inženýrství v Ostravě a rád bych Vás požádal 

o vyplnění krátkého dotazníku. Vyplnění je zcela dobrovolné a anonymní. Dotazník bude 

použit pouze pro účely mé bakalářské práce. Pokud nebude uvedeno jinak, vyberte prosím 

jen jednu z možností, tu označte například křížkem. Nikde se prosím nepodepisujte. Dotazník 

obsahuje pojmy, které nemusíte znát, vysvětlení je uvedeno pod čarou. Děkuji Vám za Váš 

čas a upřímnost. 

 Považujete informace o tom, jak se chovat při mimořádné události
1
 za důležité? 

 Velmi důležité 

 Důležité 

 Nedůležité 

 Nezajímám se 

Cítíte se dobře informován(a) o tom, jak se zachovat při mimořádné události? 

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 

Myslíte si, že je žádoucí předkládat obyvatelstvu více informací o chování 

při mimořádné události? 

 Rozhodně ano  

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 

  

                                                 
1
 Mimořádnou událostí (zkráceně „MU“) se rozumí škodlivé působení sil a jevů, které ohrožují život, zdraví, 

majetek nebo životní prostředí. Mezi nejznámější MU patří například povodně, rozsáhlé požáry, teroristické 
útoky, zemětřesení a podobně. 
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Jakou cestou byste si představoval(a) předávání informací pro obyvatelstvo při vzniku 

mimořádné události? U této otázky můžete zvolit i více možností. 

 Internet 

 SMS 

 Televizní vysílání 

 Rádio 

 Tisk (letáky, plakáty a podobně) 

 Na pracovištích IZS
2
 

 Na obecním nebo městském úřadě 

 Prostřednictvím „mluvících sirén“
3
, rozhlasů a podobně 

 Jinak (vyplňte): Vyplňte prosím 

 Nevím 

Jakou cestou byste si představoval(a) předávání informací pro obyvatelstvo při vzniku 

MU v případě, že by došlo k výpadku energií a komunikačních sítí, což by znamenalo 

nemožnost využití televizních přijímačů, internetu, mobilních telefonů a dalších zařízení. 

 Rádio 

 Tisk (letáky, plakáty a podobně) 

 Na pracovištích IZS 

 Na obecním nebo městském úřadě 

 Prostřednictvím „mluvících sirén“ a mobilních sirén
4
 

 Jinak (vyplňte): Vyplňte prosím 

 Nevím 

V jakém rozsahu by Vám informace poskytované při mimořádné události vyhovovaly 

nejlépe? 

 Pouze strohé základní informace o charakteru MU a způsobu chování 

 Základní informace s možností rozšíření o podrobnostech 

 Podrobné informace 

 Nevím 

                                                 
2
 IZS (Integrovaný záchranný systém) tvoří soubor záchranných složek, tedy Hasičský záchranný sbor ČR, 

jednotky požární ochrany, Policie ČR, zdravotnická záchranná služba a ostatní složky 
3
 Mluvící (taktéž elektronické) sirény dokáží reprodukovat i verbální informace 

4
 Mobilní sirény jsou podobné elektronickým, umísťují se zpravidla na vozidla 
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Jakou formou byste si představoval(a) informování obyvatelstva o tom, jak se zachovat 

při mimořádné události? 

 Textová informace 

 Audiovizuální informace 

 Audio informace 

 Nevím 

Které informace by pro Vás byly při vzniku mimořádné události důležité, pokud byste 

se nacházeli mimo zasažené město, ve kterém jinak žijete. U této otázky můžete zvolit 

i více možností. 

 Informace o stavu rodiny 

 Informace o stavu domova 

 Informace o stavu mého pracoviště 

 Informace o vývinu situace (jejím zlepšení, ustálení, či zhoršení) 

 Informace o možnostech návratu do místa bydliště 

 Informace o aktuálních a předpokládaných škodách 

 Jiné (vyplňte): Vyplňte prosím 

Uvítali byste internetové stránky, na kterých by byly sdělovány důležité informace 

při mimořádné události? 

 Ano, využil bych je 

 Ano, jejich využitím si však nejsem jist 

 Informování prostřednictvím internetu se mi nezdá vhodné 

 Nevím 

Bydlíte 

 Na vesnici 

 V malém městě (do 50 tisíc obyvatel) 

 Ve velkém městě (nad 50 tisíc obyvatel) 
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Dosažené vzdělání 

 Základní vzdělání 

 Střední vzdělání zakončené výučním listem 

 Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou 

 Vyšší odborné 

 Vysokoškolské vzdělání 

Věk 

Zadejte prosím Váš věk 
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