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Vedoucí práce Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. 

Tato bakalářská práce se zabývá připraveností města Frýdek-Místek na mimořádné 

události velkého rozsahu. V první části je stručně popsáno území obce s rozšířenou 

působností, ve kterém se město nachází, s uvedením mimořádných událostí s ohledem 

na město Frýdek-Místek. Další část je věnována připravenosti města a poslední část rozebírá 

dotazníkové šetření obyvatelstva. 

Klíčová slova 

Frýdek-Místek, připravenost, mimořádná událost, ochrana obyvatelstva 

Annotation 

DOPATEROVÁ, Michaela. Preparedness of the Town of Frýdek-Místek for Dealing with 

Large-Scale Extraordinary Events. Ostrava, 2013. Bachelor thesis. VŠB – Technical 

University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, Department of Civil Protection. 

Supervisor Ing. Libor Folwarczny, Ph.D. 

This bachelor thesis deals with preparedness of town Frýdek-Místek for large-scale 

extraordinary events. The territory, where Frýdek-Místek is located including extraordinary 

events for the town, is briefly described at the first part. The next part is dedicated to 

preparedness of the town and the last part is analysing of a questionnaire survey of Frýdek-

Místek's inhabitants. 

Key words 

Frýdek-Místek, preparedness, extraordinary event, civil protection 

 



 

 

Obsah 

1 Úvod  .................................................................................................................................... 1 

2 Rešerše ................................................................................................................................. 2 

3 ORP Frýdek-Místek ............................................................................................................ 4 

3.1 Stručný popis území ..................................................................................................... 5 

3.2 Sběr dat o mimořádných událostech na území ORP Frýdek-Místek ........................... 7 

4 Mimořádné události na území města Frýdek-Místek .......................................................... 7 

5 Připravenost města Frýdek-Místek ...................................................................................... 9 

5.1 Vybrané složky IZS s ohledem na jejich dislokaci ve městě ....................................... 9 

5.2 Úkoly orgánů obce ..................................................................................................... 11 

5.3 Krizový plán ............................................................................................................... 11 

5.4 Finanční zajištění ........................................................................................................ 12 

5.5 Technické prostředky v majetku města ...................................................................... 12 

5.6 Základní činnosti na ochranu obyvatelstva ................................................................ 13 

5.6.1 Varování a informování obyvatelstva ................................................................. 13 

5.6.2 Evakuace ............................................................................................................. 15 

5.6.3 Nouzové přežití ................................................................................................... 17 

5.7 Shrnutí ........................................................................................................................ 19 

6 Připravenost obyvatelstva .................................................................................................. 21 

6.1 Stanovení hypotéz ...................................................................................................... 21 

6.1.1 Přístup k informacím ........................................................................................... 21 

6.1.2 Signál Všeobecná výstraha .................................................................................. 22 

6.1.3 Povinnost evakuace a evakuační zavazadlo ........................................................ 23 

6.1.4 Improvizovaná ochrana ....................................................................................... 24 

7 Zpracování a zhodnocení nasbíraných dat ........................................................................ 25 

7.1 Výběr statistického souboru a vyhodnocení otázek ................................................... 25 



 

 

7.2 Hodnocení hypotéz ..................................................................................................... 30 

7.3 Shrnutí ........................................................................................................................ 30 

8 Závěr  .................................................................................................................................. 33 

9 Seznam použité literatury .................................................................................................. 34 

Seznam obrázků ........................................................................................................................ 38 

Seznam tabulek ......................................................................................................................... 38 

Seznam vzorců .......................................................................................................................... 38 

Seznam zkratek ......................................................................................................................... 39 

Seznam příloh ........................................................................................................................... 40 

 

 



1 

 

1 Úvod 

MU způsobené přírodními silami ohrožují lidstvo od nepaměti. S postupem času 

se vedle přírodních katastrof objevily i MU antropogenního charakteru, jejichž příčinu 

můžeme hledat v činnosti člověka, jeho zvídavosti a neustálé snaze o nalezení prostředků 

pro usnadnění jeho činnosti a zlepšení svých životních podmínek. Kromě těchto dvou 

základních druhů se mohou vyskytnout i takové MU, jež souvisí s jejich provázaností. 

Do takové kategorie MU mohou náležet např. zvláštní povodně, které souvisí s havárií 

na vodním díle, jež bylo vytvořeno pro potřeby člověka (např. zdroj pitné vody, chov ryb 

apod.). 

Z počátku před působením nežádoucích jevů člověk prchal a hledal stále nová a nová 

útočiště, popř. tyto jevy přisuzoval kvůli jeho pověrčivosti nadpřirozeným silám. V dobách, 

kdy pomalu, ale jistě začínal chápat pochody přírodních sil (z pohledu např. fyziky, biologie, 

geologie apod.), což ovlivnilo také jeho, řekněme, „usedlý“ život, už nechtěl nadále přicházet 

o svůj domov a snažil se nalézt možnosti, jak se připravit a ochránit před nečekanými 

událostmi, které jej mohly ohrozit, nebo snížit jejich negativní následky na přijatelnou úroveň. 

Tato bakalářská práce se zabývá připraveností města Frýdek-Místek na MU velkého 

rozsahu. V první části je ve stručnosti popsáno území ORP, ve kterém je statutární město 

Frýdek-Místek lokalizováno. Dále jsou uvedeny MU s ohledem na město Frýdek-Místek 

a samostatná kapitola, která se věnuje připravenosti Frýdku-Místku (uvedení vybraných 

složek IZS, základní činnosti na ochranu obyvatelstva apod.). 

Druhá část se zabývá dotazníkovým šetřením obyvatel žijících na území města 

Frýdek-Místek. V rámci tohoto veřejného průzkumu byli obyvatelé města podrobováni 

otázkám z ochrany obyvatelstva. Pilířem pro tvorbu otázek byly zejména základní aspekty 

ochrany obyvatelstva z pohledu ochrany samotného jedince, tj. povědomí o varovném 

signálu, evakuaci (evakuační zavazadlo a povinnost evakuace) a možnost vytvoření 

improvizované ochrany. 

Informace v bakalářské práci jsou uváděny s ohledem na legislativu platnou k datu 

31. 12. 2012 a na poznatky získané zejména při osobních konzultacích s územním odborem 

Frýdek-Místek HZS Moravskoslezského kraje a oddělením krizového řízení a požární 

ochrany Magistrátu města Frýdek-Místek. 
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2 Rešerše 

KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše. Ochrana obyvatelstva. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního 

a bezpečnostního inženýrství, 2005. SPBI Spektrum, sv. 42. ISBN 80-86634-70-1. 

Publikace se zabývá popisem ochrany obyvatelstva a činností, které se v souvislosti 

s ní provádějí za účelem ochrany životů, zdraví, majetku a životního prostředí. Navíc popisuje 

stručnou historii ochrany obyvatelstva a její vývoj v České republice. 

MINISTERSTVO VNITRA, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 

republiky. Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 [online]. 

Praha, 2008 [cit. 2013-02-17]. Dostupné z: http://www.hzscr.cz/soubor/3-pdf.aspx. 

Tento dokument předkládá základní myšlenky, kterými se směřuje v následujícím 

období ochrana obyvatelstva (např. výměna mechanických sirén za elektronické apod.). 

Poukazuje také na fakt, že je důležitá motivace nejen u bezpečnostních složek a orgánů státní 

správy a samosprávy, ale také u samotných občanů a jako takoví jsou odpovědní se 

spolupodílet na zajištění své ochrany. 

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

ve znění pozdějších právních předpisů 

Zákon upravuje integrovaný záchranný systém s uvedením jeho složek, působnost 

a pravomoc kompetentních orgánů státní správy a samosprávy a práva a povinnosti fyzických 

a právnických osob při přípravě a provádění záchranných a likvidačních prací v souvislosti 

s řešením mimořádných událostí a krizových situací. 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 

Zákon přibližuje systém krizového řízení, upravuje působnost a pravomoc orgánů 

státní správy a samosprávy, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě 

a řešení krizových situací, které nesouvisí s obranou České republiky před vnějším 

napadením. 
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Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva 

Vyhláška stanovuje provedení některých úkolů ochrany obyvatelstva, tj. postup 

při zřizování zařízení civilní ochrany a při odborné přípravě jejich personálu, způsob zajištění 

informačního toku, způsob zajištění evakuace, zásady při poskytování úkrytů a realizace 

individuální ochrany a požadavky na stavby využívané v rámci civilní ochrany. 
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3 ORP Frýdek-Místek 

Území ORP Frýdek-Místek leží v jihovýchodní části Moravskoslezského kraje. Jeho 

východní část hraničí s ORP Jablunkov, ORP Třinec a ORP Český Těšín.  Severní část je 

ohraničena ORP Havířov a ORP Ostrava. Na západě sousedí s ORP Kopřivnice. Jižní hranice 

tvoří hranice s ORP Frenštát pod Radhoštěm, ORP Frýdlant nad Ostravicí a krátce státní 

hranice se Slovenskem. [23] 

Na obrázku 1 lze vidět administrativní členění území ORP Frýdek-Místek, včetně jeho 

polohy v kraji. 

 

Obrázek 1: Administrativní členění ORP Frýdek-Místek (stav k 1. 1. 2003) [3] 

Svou rozlohou 480,3 km
2
 se ORP Frýdek-Místek řadí k největším obvodům v kraji. 

Z celkové rozlohy kraje tvoří jeho plocha cca 8,9 %, což jej řadí na 4. místo z celkového 

počtu 22 obvodů. [23] 

Pověřeným správním úřadem je statutární město Frýdek-Místek. Vznik tohoto města 

se datuje k ne příliš vzdálené minulosti, tj. k datu 1. 1. 1943. Tehdy došlo ke sloučení dvou 

doposud samostatných měst – slezského Frýdku a moravského Místku (což je jedna 

ze zajímavostí tohoto města, pomyslnou hranici vytváří řeka Ostravice). [7, 11] 
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Statutární město Frýdek-Místek tvoří 7 katastrálních území, tj. Frýdek, Chlebovice, 

Lískovec, Lysůvky, Místek, Panské Nové Dvory a Skalice. Na obrázku 2 je možno shlédnout 

jejich lokalizaci. Celková katastrální výměra tohoto města činí 51, 61 km
2
. [11] 

 

Obrázek 2: Katastrální území Frýdku-Místku [12] 

Dle počtu obcí ORP Frýdek-Místek zaujímá druhou příčku. Tvoří jej 37 obcí, jejichž 

výčet je možno shlédnout v příloze 1. Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2011 činí 

110 128 osob, díky čemuž je ORP Frýdek-Místek po Ostravě druhým nejlidnatějším obvodem 

v kraji. V samotném statutárním městě bylo k 31. 12. 2011 evidováno 57 747 obyvatel, což 

činí 52,4 % z celkového počtu obyvatel. Nejlidnatějšími obcemi (po Frýdku-Místku), 

u kterých počet obyvatel přesahuje 3 000 osob, jsou Baška, Brušperk, Dobrá, Palkovice 

a Paskov. Naopak mezi nejméně lidnaté obce, u kterých počet obyvatel nepřesahuje 300 osob, 

patří Kaňovice, Nižní Lhoty, Pazderna a Žermanice. [5, 23]  

3.1 Stručný popis území 

Území ORP Frýdek-Místek je značně členité. Severní část území náleží k Ostravské 

pánvi (znatelná antropogenní narušení vlivem hustého osídlení a těžkého průmyslu), střední 

část území tvoří Podbeskydská pahorkatina a jižní nejvyšší část pak Moravskoslezské 

Beskydy. Nejvyšším vrcholem je Lysá Hora (1 324 m). Moravskoslezské Beskydy navíc patří 

mezi nejdeštivější místa v České republice. Typické je tedy vysoké množství ročních srážek 

(v horských oblastech přes 1 000 mm, průměrně však 820 mm). Maximum srážek za měsíc 

spadlo v červenci 1997 (811,5 mm, průměrně však v tomto měsíci spadne 203,1 mm), 
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nejméně srážek dopadlo v říjnu 1951 (1,8 mm). Nejteplejším měsícem je červenec 

s průměrnou teplotou 11,7 °C a nejchladnějším je leden s průměrnou teplotou -6,1 °C. [5, 23]  

Vodní zdroje v území ORP Frýdek-Místek spadají do povodí Odry. Nejvýznamnější 

řekou je Ostravice (827 km
2
, délka toku 64 km při uznání Bílé Ostravice jako pramene) se 

svými pravostrannými přítoky Morávkou, která zleva přibírá Mohelnici a Lučinu, 

a levostrannými přítoky Olešnou a Čeladenkou. Mezi další toky patří např. ještě Baštice, 

Stonávka a Ondřejnice. Kromě zmíněných vodních toků se na území obvodu nachází řada 

vodních ploch. Jedná se především o vodní nádrže Olešná, Baška, Žermanice (zdroj užitkové 

vody, rekreace) a Morávka (zdroj pitné vody pro Ostravský oblastní vodovod). K těm méně 

významným např. vodní plochy Brušperk nebo Košice. [23] 

Na tomto území se nachází také mnoho poddolovaných či sesuvných lokalit. 

Poddolovaná území jsou typická pro severní část (Staříč, Žabeň, Paskov, Sviadnov atd.). 

Jedná se o haldy a další plochy ovlivněné důlní činností. Naopak sesuvná území jsou typická 

spíše pro jižní hornatější část (Morávka, Vyšní Lhoty, Krásná), údolí řeky Ostravice (Frýdek-

Místek, Řepiště) a obce Hukvaldy, Baška a Palkovice. [23] 

Území ORP Frýdek-Místek protíná mezinárodní silnice E462, která je na tomto území 

tvořena silnicemi I/48 (propojení směru Nový Jičín – Příbor – Frýdek-Místek) a navazující 

R48 (z města Frýdek-Místek ve směru Český Těšín). Na I/48 navazuje ještě silnice I/68 

(ve směru Horní Tošanovice – Nebory – Jablunkov – Slovensko). Přibližně svislým směrem 

až do města Frýdek-Místek vede silnice R56 (propojení směru Ostrava – Frýdek-Místek), 

která pak pokračuje dále jako I/56 (ve směru Frýdlant nad Ostravicí). [23] 

Železniční doprava je na území ORP Frýdek-Místek tvořena celostátními 

a regionálními tratěmi. Celostátní dráhu představuje trať č. 323 (Ostrava – Valašské Meziříčí) 

a regionální dráhu pak trať č. 322 (Český Těšín – Frýdek-Místek). [23] 

V území jsou lokalizovány také objekty, u kterých může dojít k úniku NL. Mezi 

významné objekty patří v obci Paskov společnost Biocel Paskov, a.s. (zařazena do skupiny A; 

NL: čpavek, čpavková voda), v obci Nošovice firma Dymos Czech Republic, s.r.o. (zařazena 

do skupiny B; NL: Isocyanat, Acmosil) a v obci Krmelín firma Explosia, a.s. Krmelín 

(zařazena do skupiny B; sklad výbušnin). Mezi další objekty, u kterých může dojít k úniku 

NL patří např. Víceúčelová sportovní hala Frýdek-Místek (NL: čpavek). [9] 
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3.2 Sběr dat o mimořádných událostech na území ORP Frýdek-Místek 

Významným zdrojem informací pro sběr dat o MU na území ORP Frýdek-Místek byly 

statistické ročenky HZS České republiky v rozmezí let 2007 až 2012. V tomto období 

zasahovaly jednotky HZS na území ORP Frýdek-Místek asi u 6780 případů, mezi které jsou 

zahrnuty požáry, dopravní nehody (silniční a železniční), živelní pohromy, ÚNL a technické 

havárie (zásah JPO při odstraňování skutečností, které mohou mít negativní vliv na zdraví 

osob, zvířat a majetku, např. destrukce objektu [27]). 

Obrázek 3 ukazuje procentuální zastoupení počtu jednotlivých MU na území ORP 

Frýdek-Místek v letech 2007 – 2012. Z grafu je patrno, že největší podíl zaujímaly technické 

havárie (55 %). Naopak nejmenší zastoupení se objevilo u živelních pohrom (2 %). 

 

Obrázek 3: Procentuální vyjádření počtu MU na území ORP Frýdek-Místek v letech 2007 až 2012 [27] 

Konkrétní počty jednotlivých MU a jejich součty v konkrétním roce nebo v rámci 

jedné skupiny MU jsou uvedeny v příloze 2. 

4 Mimořádné události na území města Frýdek-Místek 

MU se rozumí „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“ [34]. Dle této definice pojem MU zahrnuje 

veškeré události, jevy a situace (některé příklady jsou uvedeny v příloze 3), které mohou mít 

negativní dopad na zájmy společnosti (zejména životy a zdraví osob, majetek a životní 

prostředí). Vzhledem k rozsáhlosti této oblasti byly vybrány takové MU, u kterých je možné 

vyhlásit zvláštní stupeň poplachu (MU ohrožuje více než 1000 osob, území obce nebo plochu 

o rozloze minimálně 1 km
2
 [29]) a přitom se neuvažují takové MU, které souvisí s veřejným 

9% 4% 
2% 

30% 
55% 

Požár

Dopravní  nehody

Živelní pohroma

ÚNL

Technická havárie
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pořádkem a bezpečností (např. organizovaný zločin, rozsáhlé demonstrace apod.). V tabulce 1 

jsou uvedeny vybrané MU v podmínkách města s uvedením jejich popisu. 

Tabulka 1: Možné MU v podmínkách statutárního města Frýdek-Místek 

MU Charakteristika 

Přirozená povodeň 

Vznik přirozené povodně je spojen především s vodními 

toky a navýšením hladiny těchto toků do takové výše, že 

může ohrozit své okolí. Dle výše uvedeného popisu 

městem Frýdek-Místek protéká významná řeka Ostravice 

a méně významné vodní toky Morávka a Olešná. V území 

tedy leží záplavová území tří vodních toků. Ochrana města 

je však zajištěna na stoletou vodu [1]. Avšak se rovněž 

jedná o jedinou MU, u které byl na území města vyhlášen 

krizový stav (v roce 1997 a v roce 2010) [9]. 

Zvláštní povodeň 

Zvláštní povodeň souvisí s výstavbou vodních děl. 

Statutární město leží v záplavové zóně vodních děl 

I. kategorie Šance a Morávka a vodního díla II. kategorie 

Olešná. 

ÚNL 

Ve městě se nenachází žádný stacionární objekt, který by 

byl dle [32] zařazen do kategorie A nebo B. Je zde 

lokalizována pouze Víceúčelová sportovní hala, která se 

nachází asi 50 m od vodního toku Ostravice. Dalším 

potenciálním zdrojem nebezpečí mohou být nestacionární 

objekty (dopravní prostředky, které převážejí NL). 

Mrazy 

Na základě konzultace s [10] byly v historii města 

zaznamenány vysoké mrazy v počátku 20. století, kdy rtuť 

teploměru u řeky Ostravice dosáhla až na -40°C. 

Narušení dodávky pitné 

vody 

Pitná voda je důležitá a je nezbytnou složkou lidského těla. 

Výpadek dodávky pitné vody by měl velký vliv a to nejen 

na obyvatelstvo samotné (což je absolutně nežádoucí), 

nýbrž také na průmysl (např. potravinářství). Zdrojem 

pitné vody jsou, jak již bylo řečeno, vodní díla Šance 

a Morávka. Může dojít tedy k zamoření zdrojů pitné vody 

či narušení dodavatelského systému (např. velké mrazy, 

povodeň apod.). 

Výpadek elektrického 

proudu 

Člověk je dnes doslova závislý na elektrické energii. 

Bez elektrické energie by v dnešním světě tak, jak jej 

známe, mohl nastat doslova chaos. I systémy, které mají 

záložní zdroj energie, by dříve či později přestaly fungovat. 

Největší dopad by dlouhodobý výpadek elektrického 

proudu měl samozřejmě na samotné obyvatelstvo 

(především v zimním období). 
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5 Připravenost města Frýdek-Místek 

Pod pojmem připravenost si lze obecně představit schopnost systému čelit MU, které 

mají nebo mohou mít negativní dopad při interakci s okolím zdroje MU (jako zdroj MU 

mohou být např. řeky apod.). Důležitým prvkem systému jsou samozřejmě bezpečnostní 

složky, které jsou schopny zasáhnout na místě MU za účelem především záchrany osob, zvířat 

a majetku. Do komplexu připravenosti se zahrnuje rovněž příprava činností na ochranu 

obyvatelstva (zejména varování, evakuace a nouzové přežití). 

5.1 Vybrané složky IZS s ohledem na jejich dislokaci ve městě 

IZS, jakožto koordinovaný postup nejméně dvou jeho složek při řešení MU, tvoří 

základní a ostatní složky. Základní složky IZS bývají v souvislosti s nepřetržitou pohotovostí 

a potřebou neodkladného zásahu v místě MU rozmisťovány po celém území České republiky. 

Tvoří tedy jeden ze základních pilířů pro realizaci záchranných a likvidačních prací při MU, 

ať už v rámci jejich samostatné činnosti nebo v rámci IZS. Ostatní složky v případě potřeby 

poskytují plánovanou pomoc na vyžádání. [34] 

Ve městě Frýdek-Místek jsou dislokovány tyto základní složky IZS: 

 územní odbor Frýdek-Místek HZS Moravskoslezského kraje a další JPO (tabulka 2 

ukazuje celkový počet JPO v rámci územního odboru, přičemž v samotném Frýdku-

Místku kromě JPO I jsou k dispozici také JPO III - Frýdek a JPO V – Bahno, 

Chlebovice, Lískovec, Lysůvky, Skalice) 

Tabulka 2: Celkový počet JPO v rámci územního odboru Frýdek-Místek [17] 

ORP Frýdek-

Místek 

KATEGORIE 

Územní působnost Místní působnost 

JPO I JPO II JPO III  JPO IV  JPO V  JPO VI 

Celkem 4 7 22 2 51 0 

Na území města Frýdek-Místek se rovněž nachází také Odborné učiliště požární 

ochrany Frýdek-Místek. Toto vzdělávací zařízení slouží pro vzdělávání a výcvik 

profesionálních hasičů. 

 územní odbor Frýdek-Místek ZZS (v tabulce 3 lze shlédnout rozložení výjezdových 

skupin v rámci jednotlivých výjezdových základen územního odboru) 
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Tabulka 3: Výjezdové základny v rámci územní odboru Frýdek-Místek ZZS [21] 

ORP Výjezdová skupina 

Frýdek-Místek Rychlá lékařská 

pomoc 

Rendez-vous 

s lékařem 

Rychlá zdravotnická 

pomoc Výjezdová základna 

Frýdek-Místek 1 1 2 

Nošovice - - 1 

Třinec 1 - 2 

Frýdlant nad Ostravicí - - 1 

Jablunkov - - 1 

Celkem 2 1 7 

 územní odbor Frýdek-Místek PČR – v rámci odboru vnější služby působí 8 obvodních 

oddělení (Brušperk, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Hnojník, Jablunkov, 

Nošovice, Palkovice, Třinec), dopravní inspektorát (Frýdek-Místek, Třinec), odbor 

služby pro zbraně a materiál. V rámci odboru služby kriminální policie a vyšetřování 

působí oddělení obecné kriminality (Frýdek-Místek, Třinec) a oddělení hospodářské 

kriminality [28] 

Některé vybrané ostatní složky na území města [10]: 

 městská policie – jediná obecní policie dislokovaná na území ORP Frýdek-Místek, 

která navíc v souladu s [37], dojíždí také na území obcí Sviadnov a Paskov [18], 

 humanitární organizace (dobrovolnické centrum ADRA, organizace Český červený 

kříž, Vodní záchranná služba), 

 územní pracoviště Frýdek-Místek krajské hygienické stanice, 

 inspektorát Frýdek-Místek krajské veterinární správy Státní veterinární správy 

pro Moravskoslezský kraj, 

 Technické služby Frýdek-Místek, a.s., 

 Lesostavby Frýdek-Místek, a.s., 

 Povodí Odry, státní podnik, závod Frýdek-Místek, 

 ČSAD Frýdek-Místek, a.s., 

 Hutní montáže a.s., 

 Lesy Frýdek-Místek a.s., 

 a další. 

Příprava IZS a dalších zainteresovaných subjektů na záchranné a likvidační práce 

při MU, popř. krizových situací se realizuje prostřednictvím taktického cvičení, které je 
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předem domluvené se všemi zúčastněnými složkami. Velkým přínosem takových cvičení je 

získávání cenných zkušeností, které jednotlivé zúčastněné složky mohou využít při skutečném 

zásahu u MU či krizových situací. Ověřování jejich připravenosti se provádí prostřednictvím 

prověřovacího cvičení, které může nařídit ministr vnitra, generální ředitel HZS ČR, hejtman 

kraje nebo ředitel HZS kraje. [34] 

5.2 Úkoly orgánů obce 

Orgány obce (obecní úřad a starosta, v našem případě se jedná o Magistrát města 

a primátora města) vykonávají kromě samosprávy také některé činnosti ve výkonu státní 

správy v přenesené působnosti [33]. Připravenost na MU a krizové situace zajišťují orgány 

obce, které se navíc podílejí na provádění záchranných a likvidačních prací a zajištění 

opatření ochrany obyvatelstva [34, 35]. 

Při MU velitel zásahu spolupracuje s obecním úřadem v případě potřeby, zejména 

v souvislosti se zajištěním činností na ochranu obyvatelstva [25]. 

5.3 Krizový plán 

Krizový plán je základní dokument, který obsahuje souhrn postupů a opatření 

pro řešení krizových situací za účelem zajištění krizové připravenosti. [24] 

Výhodou krizového plánu ORP Frýdek-Místek, schváleného ke konci roku 2012, bylo 

při zajištění krizové připravenosti ORP s přihlédnutím k velkému počtu obcí a zkušenostem 

dle rozhodnutí primátora města podmíněno jeho zpracování formou tzv. krizových plánů 

jednotlivých obcí. Významnou částí těchto dílčích krizových plánů jsou tzv. karty spojení, 

které jsou tak setříděné dle jednotlivých obcí pro vyvarování se zbytečné časové prodlevy 

při hledání spojení a dalších informací o subjektech, nacházejících se v konkrétní obci. Jedná 

se o přehledné tabulky s uvedením důležitých informací (např. kompetentní osoby/orgány, 

telefonní spojení, charakteristika činnosti, počet zaměstnanců, počet ubytovacích, 

stravovacích a dalších míst apod.) na objekty, který mají význam z hlediska řešení MU nebo 

krizových situací: 

 karta spojení firem a organizací na území obce (v souvislosti s poskytováním sil 

a prostředků, např. balená pitná voda, technické prostředky apod.), 

 karta spojení ubytovacích a stravovacích zařízení na území obce (v souvislosti 

se zajištěním nouzového ubytování a stravování), 



12 

 

 karta spojení mateřských, základních a dalších škol (v souvislosti se zajištěním 

nouzového ubytování), 

 karta spojení důležitých a významných objektů na území obce, 

 karta spojení na obce (informace o obci, kontakty na starostu a jeho zástupce, 

informace o jednotkách SDH, požární zbrojnici apod.). [10] 

Kromě těchto částí jsou součástí krizových plánů také rozpracované typové činnosti 

pro řešení konkrétních druhů MU (např. povodně velkého rozsahu s odkazem na povodňový 

plán města, resp. ORP), grafické přílohy, výstupy z havarijních plánů (zejména v souvislosti 

se zajištěním varování a informování, evakuace a nouzového přežití), zajištění nezbytných 

dodávek (ať už na území Frýdku-Místku či v rámci celého ORP jsou všechny potřebné 

nezbytné dodávky smluvně zajištěny), seznam prvků kritické infrastruktury (např. Komerční 

banka, a.s. na území města Frýdek-Místek) atd. [10] 

5.4 Finanční zajištění 

Obce vyčleňují určité finanční prostředky, a to nejen na přípravu, ale také na řešení 

krizových situací a jejich následků [35]. V případě města Frýdek-Místek se jedná v současné 

době o částku v hodnotě cca 2 000 000 Kč (nicméně se nejedná o stabilní hodnotu, nýbrž výše 

finančních prostředků je pohyblivá a přímo závislá na finanční situaci a dalších faktorech, 

např. zájem a uvědomění). Z této finanční rezervy rovněž může město čerpat na nákup 

potřebné techniky apod. [10] 

5.5 Technické prostředky v majetku města 

Pro řešení MU má Magistrát města ve své materiálové základně (sklad na 9. ZŠ) nebo 

u jednotky SDH Lískovec či Frýdek uloženy tyto technické prostředky [10, 26]: 

 lopaty, 

 kalová a plovoucí čerpadla, vysoušeče, 

 varné termosy, 

 nafukovací lehátka, velké plachty, 

 přenosná motorová stříkačka PS 12, řetězová pila, motorový vysavač hmyzu, 

 radiostanice, elektrocentrála s osvětlovacím stativem, 

 dýchací přístroje, sorbent, 

 vůz DA 12 Avia 30 s vysouvacím žebříkem (vozidlo určené k různým technickým 

zásahům, např. čerpání vody, ÚNL, likvidace obtížného hmyzu). 



13 

 

5.6 Základní činnosti na ochranu obyvatelstva 

Ochranou obyvatelstva se rozumí „plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, 

evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho 

života, zdraví a majetku“ [34]. Jako základní činnosti ochrany obyvatelstva byly vytipovány 

zejména varování a informování obyvatelstva, evakuace a nouzové přežití. 

5.6.1 Varování a informování obyvatelstva 

Pro situace, kdy je zapotřebí informovat obyvatelstvo o možné nebo již vzniklé MU 

za účelem včasného zahájení činností ochrany obyvatelstva před jejími účinky, je připraven 

systém varování a následného tísňového informování. 

K varování a tísňovému informování slouží zejména koncové prvky varování, které 

jsou součástí JSVV, provozovaného HZS. Mezi tyto prvky patří [10, 13, 31]: 

 rotační (mechanické) sirény – zvuk vzniká mechanickým rozkmitáním vzduchové 

masy v akustické části poháněné motorem. Nevýhodou je závislost na elektrickém 

proudu a nemožnost vygenerovat verbální informace. Na území města Frýdek-Místek 

se nachází 4 mechanické sirény. 

 elektronické sirény – signál, který je vygenerovaný v tónovém generátoru řídicí 

jednotky, je následně zesílen v zesilovačích a na zvuk přeměněn v elektroakustických 

měničích (tlakové reproduktory). Výhodou ve srovnání s rotačními sirénami je 

možnost generování verbálních informací a záložní zdroj energie (minimálně na dobu 

72 hodin). Území města je pokryto 11 sirénami tohoto typu (z toho 4 kusy jsou 

lokalizovány v blízkosti vodního toku Ostravice). 

 místní informační systém – kromě informování o obecních záležitostech 

(např. kulturní akce apod.) slouží obecní rozhlas také k varování a informování 

obyvatelstva v ohroženém území. Na území Frýdku-Místku byl v letech 2005 – 2006 

nainstalován v počtu 250 kusů bezdrátový obecní rozhlas VISO 2002, který je napojen 

do soustavy JSVV. Jeho aktivaci může spustit buď OPIS, nebo určený pracovník 

Magistrátu města přes mobilní telefon. Výhodou tohoto systému je, že může být 

spuštěn jen na určitém území města a tak varovat jen potřebnou část obyvatelstva 

(např. dle volebních okrsků). 

Kromě výše uvedených koncových prvků varování lze využít k předání varovné 

informace i další prostředky, např. hromadné sdělovací prostředky s celostátní (ČT 1, ČT 2, 

ČT 24 a Český rozhlas) a regionální, popř. místní působností, internet (webové stránky 
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Magistrátu, HZS apod.), mobilní prostředky (např. služební vozidla HZS, PČR, městské 

policie, jednotek sboru dobrovolných hasičů), v případě nouze (výpadek elektrického proudu) 

lze využít také kostelní zvony (v počtu 11 kusů na území města Frýdek-Místek). Problém 

u kostelních zvonů je však ten, že většina je již napojena na systém elektrického napájení, 

takže s velkou pravděpodobností dojde k jisté časové prodlevě při uvádění zvonů do stavu, 

kdy je bude možné rozeznít ručně. [10] 

Za účelem informování obyvatelstva jsou na stránkách města [14] zpřístupněny rady, 

návody a doporučené činnosti pro případ vzniku MU. Nachází se zde několik dokumentů, 

ve kterých se občan může dočíst o varovném signálu a činnostech po jeho zaznění, evakuaci, 

evakuačním zavazadle, improvizované ochraně, ukrytí a možnostech vytvoření 

improvizovaného úkrytu apod. Jsou zde uvedeny také základní informace o IZS a seznam 

důležitých telefonních čísel. Navíc jsou zde rady a doporučení co dělat při určité MU 

(např. povodeň, ÚNL apod.). V souvislosti s možným vznikem povodně byl přiložen také 

stručný manuál pro účinnou pomoc při povodních, doporučený návod, jak efektivně vysoušet 

objekty nebo jak odstranit škody v zatopených budovách. 

Odpovědnost za provedení varování v podmínkách obce má primátor města, který 

varování obyvatelstva spustí prostřednictvím OPIS IZS Moravskoslezského kraje nebo 

prostřednictvím vlastního výstražného systému na základě informací mu poskytnuté nebo 

doporučené např. velitelem zásahu. [34, 35] 

K varování se využívá signál Všeobecná výstraha, jehož problematika je popsána 

v souvislosti s připraveností obyvatelstva a jeho znalostí tohoto signálu. Tento signál je navíc 

doplněn verbální informací o charakteru nebezpečí. Následují další informace, které 

obyvatelstvu sdělují např. všeobecné informace o charakteru nebezpečí, vyhlášení stavu 

nebezpečí (nařízení o vyhlášení stavu nebezpečí se zároveň vyvěsí na úřední desku 

Magistrátu), doporučení sledování hromadných sdělovacích prostředků, nařízení evakuace 

s uvedením doporučení upřednostnění samovolné evakuace (popř. samoevakuace), příprava 

evakuačního zavazadla, informace pro osoby, které nevlastní dopravní prostředek, informace 

o lokalizaci shromažďovacích míst popř. evakuačních středisek atd. Poskytované informace, 

resp. i samotné provedení varování závisí na konkrétní situaci. V některých situacích se 

varování jako takové nemusí provést, občané jen budou všeobecně informováni 

(např. o vyhlášení příslušného stupně povodňové aktivity s doporučením průběžného 

sledování situace) apod. [10, 13, 30]  
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5.6.2 Evakuace 

Evakuace je jedním ze stěžejních opatření na ochranu obyvatelstva (popř. zvířectva 

a věcných prostředků) v situacích, kdy jiná opatření na snížení či odvrácení působení MU jsou 

nedostačující. Při MU velkého rozsahu by se jednalo zejména o evakuaci plošnou 

(všeobecnou), při které by bylo zapotřebí evakuovat ohrožené obyvatelstvo 

(např. ze záplavové oblasti) na delší časový interval (dlouhodobá evakuace), než bude 

postižené území navráceno při nejmenším do takového stavu, aby bylo schopno opět plnit 

základní funkce. V souvislosti s přípravou evakuace se vytváří evakuační plán, což je 

dokument, který napomáhá organizovat a koordinovat evakuační proces a tím minimalizovat 

případný chaos, čímž by mohlo dojít ke zbytečné časové prodlevě. [13, 30]  

Počet evakuovaných se určuje na základě vyplnění tzv. evidenčního listu osob 

bydlících např. v povodní ohrožených objektech. V těchto listech se uvádějí informace 

o lokalizaci objektů, majiteli a dalších přítomných osobách (včetně jmen a telefonních 

kontaktů, celkového počtu, možnost vlastní evakuace, vlastnictví dopravních prostředků, 

tělesná nezpůsobilost – počet imobilních osob apod.), dále se uvádějí informace o počtu 

a druhu zvířectva atd. Evakuační zóny (prostor potenciálně ohrožený MU [13]) a místa 

shromaždiště se stanovují až při konkrétní situaci, stejně jako evakuační trasy (např. stanoví 

se konkrétní ulice apod.). [10] 

Před samotným zahájením evakuačního procesu jako takového se však doporučuje 

realizace tzv. samovolné evakuace (popř. samoevakuace), kdy se na občany apeluje využít 

vlastní prostředky a odjet, jestliže mají možnost, např. na chatu, k rodině, 

ke známým apod. [10] 

Z evakuační zóny, resp. ze shromažďovacích míst jsou osoby přepravovány 

(nebo využívají jiných možností, např. chůze, vlastní dopravní prostředky apod.) 

do evakuačních středisek. Evakuační středisko je místo, které zajišťuje příjem a evidenci 

evakuovaných osob prostřednictvím vyplnění tzv. evidenčního listu evakuované osoby. 

Obsahuje informace jako např. jméno a příjmení osoby, poskytnutí zdravotnické pomoci 

(i s uvedením případné návštěvy nemocničního zařízení s časem odchodu apod.), určené 

přijímací a evakuační středisko atd. Kromě těchto činností je zde také zajištěno případné 

poskytnutí první pomoci a transport osob do nemocničních zařízení, pomoc při slučování 

rodin, ubytování osob, které se v prostoru evakuačního střediska zdrží déle 

než 12 hodin apod. [10, 13]  
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Jako evakuační středisko je plánováno ve Frýdku-Místku využívat budovu Magistrátu 

města. Nicméně z důvodu nedostatku prostoru, který tato budova nabízí, byly vytipovány 

další prostory pro lokalizaci evakuačních středisek (zejména školská zařízení – v prostorách 

škol jsou ve volebním období volební místnosti, takže pracovníci oddělení uznali za vhodné 

využít tato místa jako evakuační střediska z důvodu všeobecné známosti u obyvatelstva 

Frýdku-Místku). [10] 

Z evakuačních středisek jsou osoby přepravovány do středisek přijímacích 

v příjmovém území (na území obce však dochází ke slučování prostorů evakuačních 

a přijímacích středisek), což jsou naopak místa, která evidují osoby transportované 

z evakuačních středisek a dále tyto osoby přerozdělují do jednotlivých objektů nouzového 

ubytování. Navíc rovněž plní obdobné činnosti jako evakuační středisko. Evakuační 

i přijímací střediska jsou v neustálém kontaktu s orgány, které koordinují průběh evakuace, 

pro průběžné podávání informací. [13] 

Dopravu z míst shromažďování do prostorů evakuačních středisek zajišťuje Magistrát, 

stejně jako v případě odvozu evakuovaných do přijímacích středisek a míst nouzového 

ubytování a stravování. K přepravě evakuovaných město předpokládá využití prostředků 

zejména společnosti ČSAD Frýdek-Místek a.s. a SDH Frýdek (viz tabulka 4). [10] 

Tabulka 4: Zajištění dopravy pro evakuaci [10] 

Poskytovatel Možnosti 

ČSAD Frýdek-Místek a.s. Schopna smluvně zajistit do tří hodin až 12 autobusů. 

SDH Frýdek Autobus s kapacitou 40 osob 

Pořádkové zabezpečení evakuace, tj. zajištění evakuačních uzávěr, evakuačních zón, 

hlídková služba v okolí evakuovaných objektů, průchodnost evakuačních tras, veřejného 

pořádku při samotné evakuaci apod., zajišťují příslušníci PČR a městské policie. Kromě 

příslušníků PČR a městské policie se evakuačního procesu mohou zúčastnit také JPO nebo 

nevládní neziskové organizace, které tak např. mohou poskytnout své členy pro personální 

zabezpečení evakuačních a přijímacích středisek. [10] 

Za zajištění evakuace odpovídá Magistrát města a primátor města organizuje 

ve spolupráci s velitelem zásahu její provedení. Navíc primátor města může za krizového 

stavu rozhodnout o jejím provedení v podmínkách města. [34, 35]  

Prověřování funkčnosti evakuačního plánu se v době mimo MU neprovádí. Mezi 

možné důvody může patřit zejména neochota občanů spolupracovat. [10] 
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5.6.3 Nouzové přežití 

Opatření nouzového přežití se poskytuje s cílem minimalizovat negativní dopad MU 

u postiženého obyvatelstva. Jedná se o další ze stěžejních opatření ochrany obyvatelstva, které 

buď navazuje na evakuaci, nebo se realizuje přímo v postiženém území (např. z důvodu 

povodně nebylo zapotřebí evakuovat, ale vlivem této situace mohlo dojít k zamoření zdroje 

pitné vody, a tudíž je zapotřebí obyvatelstvo zásobovat pitnou vodou apod.). [13] 

Magistrát se podílí na zajištění nouzového přežití obyvatel obce a primátor města 

organizuje činnosti v podmínkách nouzového přežití na území města [34, 35]. Při realizaci 

opatření nouzového přežití, jak z výše řečeného vyplývá, dochází také ke spolupráci složek 

IZS a právnických a podnikajících fyzických osob. Je zapotřebí vytipovat vhodné objekty, 

uzavřít smlouvy s vlastníky takových objektů nebo poskytovatelů služeb (např. dodavatelé 

pitné vody, energií apod.), včetně uvedení cen a rozsahu, určit odpovědnosti a koordinující 

role. Při zajišťování některých opatření nouzového přežití je také žádoucí brát ohled 

i na potřeby neevakuovaných osob. [10, 13]  

Základní opatření, které zahrnuje systém nouzového přežití, jsou [10, 13]: 

Nouzové ubytování 

Zajištění náhradního ubytování pro osoby, které z důvodu evakuace musely opustit svá 

obydlí. Předpokládá se s využitím objektů a zařízení s lůžkovým, stravovacím a hygienickým 

vybavením (např. penziony, hotely apod.), popř. dalších prostorů s ohledem na splnění 

žádoucích hygienických, kapacitních a dalších požadavků (např. haly, tělocvičny apod.). 

V krajním případě lze také využít i mobilních zařízení (např. stany, maringotky atd.). 

Největším problémem města Frýdek-Místek je, že většina ubytovacích zařízení (hotely, 

penziony apod.) se nacházejí v blízkosti vodních toků, což znemožňuje jejich využití 

za povodně. Zde se tedy předpokládá využití zejména objektů školských zařízení, popř. 

dalších zařízení dle potřeby, tedy tzv. operativně až dle nastalé situace (v souvislosti 

s charakterem evakuovaného obyvatelstva a jeho počtu). 

Nouzové zásobování pitnou vodou 

Zajištění zásobování vodou v případě výpadku distribučního systému se splněním 

minimálních požadavků na její kvalitu a to v množství pro první dva dny 5 l/osoba/den 

a pro třetí a další dny v množství 10 -15 l/osoba/den. Na území města se předpokládá zajištění 

přednostního zásobování zejména nemocničních zařízení a nejdůležitějších potravinářských 

závodů. Zbylé obyvatelstvo by mělo být zásobováno z hydrantů a pomocí cisteren. 
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Zásobování pitnou vodou zajišťuje SmVaK Ostrava a.s., která tuto činnost zajišťuje v běžném 

provozním režimu. Nouzové zásobování pitnou vodou se poskytuje na základě dohody 

za krizového stavu prostřednictvím vyžádání u správy výše zmíněné společnosti, v době 

mimo krizový stav za úplatu. 

Nouzové zásobování základními potravinami 

Předpokládá se s využitím stacionárních stravovacích zařízení (např. restaurace apod.) 

nebo mobilních stravovacích zařízení (např. pojízdné kuchyně). Rovněž zahrnuje také 

zajištění základních potravin s ohledem na splnění minimálního potřebného přísunu energie 

v případě, že distribuční systém z důvodu MU nebude funkční. Rovněž je potřeba zajistit 

přísun potravin pro osoby se zdravotním omezením (např. diabetici apod.). Distribuce 

potravin a pitné vody u evakuovaných se zejména zajišťuje prostřednictvím objektů 

nouzového ubytování, kde byly evakuované osoby umístěny, nebo objektů, které nabízejí 

stravovací služby. 

Nouzové dodávky energií a zajištění nouzových služeb 

Předpokládá se zajištění potřebných dodávek plynu (Severomoravská 

plynárenská, a.s.), energie elektrické (zejména elektrárna Dětmarovice a společnost Dalkia 

Česká republika) a energie tepelné (společnost Dalkia Česká republika) v případě výpadků 

a systémových poruch s jistým omezením za účelem přednostního zásobování energiemi 

objektů, které jsou nezbytné pro funkčnost systému. Zajištění nebo omezení nouzových 

dodávek energií se děje na základě náležitostí jednotlivých plánů v dané oblasti 

(např. regulační, frekvenční nebo vypínací plán v elektroenergetice apod.). Nouzové služby 

(např. sociální, zdravotnické apod.) se zajišťují zejména pro osoby umístěné 

ve zdravotnických a sociálních zařízení. Rovněž se zajišťuje vyplácení sociálních dávek 

u evakuovaných osob, které musely opustit trvalé bydliště. Obecně se však nouzové služby 

zajišťují operativně dle potřeby. 

Humanitární pomoc 

Slouží k uspokojení základních životních potřeb obyvatelstva postiženého MU 

(materiální, duchovní, psychologická, zdravotnická, sociální, finanční a další pomoc). 

V tomto případě se budou využívat sklady SSHR (v souvislosti se zásobami utvořené SSHR 

se tyto zásoby poskytují v souladu s [36]), dále sklady HZS (na základě rozhodnutí ředitele 

HZS kraje nebo jiné kompetentní osoby) a pomoc humanitárních organizací, kterých se 

přednostně využívá a které mají významnou roli při zajišťování této činnosti a to nejen 
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v materiální sféře, ale také v psychologické, personální a finanční (např. pořádání sbírek atd.). 

Významné humanitární organizace s uvedením popisu jejich možné pomoci při MU: 

Občanské sdružení ADRA 

Dobrovolnické centrum ve Frýdku-Místku je největší skupinou fungující v rámci 

občanského sdružení ADRA (600 stálých dobrovolníků). Poskytuje pomoc psychosociální 

(intervenční tým - lékaři, psychologové, sociální pracovníci a duchovní pomoc 

pro odstraňování posttraumatických stavů) a materiální (např. hygienické potřeby, rukavice, 

nářadí potřebné k úklidu, vysoušeče, holínky, podávání čistého obnošeného šatstva atd.) 

v návaznosti na složky IZS. Humanitární sklad může v případě potřeby okamžitě vybavit 

přibližně 30 dobrovolníků, kteří budou spolupracovat společně s dalšími složkami IZS, podílí 

se na vedení evakuačních center a humanitárních skladů. Rovněž organizují brigády mladých 

lidí při MU. V domě Nadace ADRA a modlitebně CASD lze mimořádně ubytovat několik 

desítek brigádníků. [2] 

Občanské sdružení ČČK 

Poskytuje pomoc v oblasti humanitární, sociální a zdravotní (např. dárcovství krve, 

první pomoc, pátrací služba, pomoc při MU apod.). Humanitární jednotky jsou zaměřeny 

především na pomoc osobám nezraněným nebo lehce zraněným. Humanitární jednotku 

(v počtu minimálně 21 osob) tvoří velitel, zdravotnická (poskytnutí první pomoci a péče 

o postižené osoby), ubytovací (zabezpečení nouzového ubytování), stravovací (zajištění 

nouzového stravování), psychosociální (registrace osob, spolupráce s pátrací službou a pomoc 

při spojování rodin, sociální a psychologická pomoc)a technická skupina (vytvoření 

technického zázemí - doprava, materiální vybavení apod.). U samotného zásahu jsou 

přítomny oddíly vytvořené z těchto skupin humanitární jednotky s ohledem na potřebu 

v místě nasazení (např. evakuační centrum). [8] 

5.7 Shrnutí 

Připravenost na některou z MU není jen záležitostí přípravy tzv. operativních činností 

(např. varování, evakuace, zabezpečovací práce apod.), nýbrž se jedná o složitý komplex, 

který začíná již ve formě preventivních činností (např. zpevňování břehů, investice 

do bezpečnostních opatření) a přípravou na úrovni jednotlivých zainteresovaných subjektů 

(např. výcviky) a končí zpětným zhodnocením nastalé situace a jejím řešením z pohledu 

překonání jejich účinků, na které posléze opět navazují preventivní činnosti. Když se na to 

podíváme z pohledu vnějšího pozorovatele, jedná se o neustálý koloběh, jehož výsledkem je 
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snaha o zlepšování úrovně připravenosti a tím celé bezpečnostní situace, resp. snížení rizika 

na společensky přijatelnou úroveň. 

V případě složek IZS mají kromě základních složek (podotýkám, že Frýdek-Místek 

má zřízeny také jednotky SDH) velký význam právě humanitární organizace (zejména 

občanské sdružení ADRA, které má v městě zřízenou největší skupinu v rámci této 

organizace). Velkou výhodou oproti jiným obcím je také zřízení městské policie, která se 

významně podílí na některých činnostech při MU (např. hlídání zákazu vstupu nepovolaným 

osobám, využití při potřebě varování nebo informování o MU apod.) [10]. 

Velkým plusem ze strany ochrany obyvatelstva při MU je také instalovaný systém 

VISO 2002, který je napojen do JSVV. Dle [34] rovněž orgány obce splňují úkoly týkající se 

poskytování informací co dělat při MU apod. K těmto informacím se obyvatelstvo může 

dostat na internetových stránkách města nebo může dojít osobně na oddělení krizového řízení 

a požární ochrany, což se však tak často neděje. Po kontrole těchto souborů bych možná 

doporučila drobné úpravy (zejména v souvislosti s nepřehledností) a doplnila informace 

o významu podílu samotných občanů na jejich ochraně. 

Velkou zajímavostí je způsob zpracování krizového plánu ORP, který je tvořen 

krizovými plány jednotlivých obcí náležících do správního obvodu ORP Frýdek-Místek. 

Velkým přínosem jsou tzv. karty spojení seřazené dle jednotlivých obcí, které vypracovali 

zaměstnanci oddělení krizového řízení a požární ochrany Magistrátu za účelem zjednodušení 

komunikace nejen s těmito obcemi, ale také s objekty ležících na území oněch obcí. 

Naopak nevýhodou je z praktického hlediska prověřování funkčnosti evakuačních 

plánů apod. z důvodu předpokládaného nezájmu ze strany občanů. Další nevýhodou zejména 

při povodních je umístění velké části ubytovacích zařízení v záplavové oblasti (malá 

vzdálenost od vodních toků, při zvláštní povodni velká část katastrálního území Místku by 

byla zatopena). Toto je kompenzováno předpokládaným využitím zejména školských zařízení 

a vyvýšenou polohou většiny plochy katastrálního území Frýdek. 

Dle mého názoru je statutární město Frýdek-Místek až na některé drobnosti schopné 

čelit MU, byť proti některým nelze uplatnit přímou prevenci. V takovém případě se pak 

automaticky a v co nejkratším časovém intervalu při faktorech indikující možný vznik MU 

nebo po vzniku MU uplatňují činnosti na ochranu obyvatelstva (zejména evakuace a nouzové 

přežití) tak, aby následky byly co nejnižší. 
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6 Připravenost obyvatelstva 

Problematika připravenosti, a vůbec celého bezpečnostního systému, se netýká pouze 

zainteresovaných orgánů státní správy a samosprávy nebo složek IZS, nýbrž také samotných 

občanů, byť by se mohl zdát opak. Základním článkem systému ochrany obyvatelstva, jakožto 

jednou z priorit bezpečnostního systému, je právě dobře informovaný občan, jehož 

při nejmenším přehled o dané problematice tvoří schopnost přiměřeně reagovat na nastalou 

situaci a přijímaná opatření. Hned v úvodních částech Koncepce ochrany obyvatelstva 

do roku 2013 s výhledem do roku 2020 je kladen důraz na zvýšení zájmu občanů k participaci 

na zajištění nejen bezpečnosti vlastní, ale také svého okolí. [16] 

V případě náhlého vzniku MU bezpečnostní systém není schopen okamžitě reagovat 

v souvislosti s přímou ochranou obyvatelstva, a tudíž se v prvních fázích MU předpokládá 

u jednotlivců především svépomoc a sebeochrana [15]. Jádrem těchto činností, a tudíž 

i správné reakce občana na nastalou situaci je především znalost varovného signálu. Mezi 

další základní informace jistě patří i schopnost vytvořit si v případě potřeby improvizovanou 

ochranu nebo sbalit si evakuační zavazadlo. Vzhledem k tomu, že v případě vyhlášení 

evakuace se ne každý občan, jenž se nachází v právě ohroženém území (výsledkem je posléze 

riskování životů záchranných složek), podřizuje evakuaci, bylo mezi základní informace 

zařazeno také i povědomí o povinnosti podrobit se nařízení evakuačního opatření. 

6.1 Stanovení hypotéz 

Zda se občané, pobývající na území statutárního města Frýdek-Místek, zajímají 

o problematiku či se s ní již někde setkali a mají tak přinejmenším tušení o základních 

aspektech z pohledu ochrany obyvatelstva, resp. samotného jedince lze zjistit např. pomocí 

dotazníku. Cílem dotazníkového šetření je tedy analýza znalostí obyvatelstva v dané 

problematice. Za účelem analýzy znalostí, resp. připravenosti obyvatel na případ vzniku MU, 

byly stanoveny pracovní hypotézy Pn (jejich přehled je uveden v příloze 4, včetně přiřazení 

konkrétních otázek). Indexem „n“ se přitom rozumí číselné označení konkrétní pracovní 

hypotézy. Formulace hypotéz je založena na žádoucích stavech. 

6.1.1 Přístup k informacím 

Všeobecná výstraha, evakuační zavazadlo, chování člověka při MU a další základní 

informace týkající se ochrany obyvatelstva je žádoucí dostat do povědomí samotného občana. 

Problém však nastává v případě, kdy je potřeba tyto informace k oné osobě dostat. Jednou 

z možností, jak takové informace směrem k obyvatelstvu vyslat je právě preventivně-
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výchovná činnost ve školských zařízeních. Kromě školských zařízení je dalším místem, kde 

se občané mohou setkat s informacemi ochrany obyvatelstva, také internet, televize, brožury 

apod. Kdo však zaručí, že se občané s takovými informacemi setkají? Jak již bylo výše 

řečeno, občané mají právo na pomoc a ochranu, která je deklarována legislativou České 

republiky, ale nesou i jistou dávku spoluodpovědnosti, a tudíž je zapotřebí zvyšovat jejich 

uvědomění a zájem. 

Pracovní hypotéza P1: Nadpoloviční většina obyvatel se s pojmem ochrana obyvatelstva již 

setkala. 

6.1.2 Signál Všeobecná výstraha 

Základním faktorem spuštění činností ochrany obyvatelstva je včasně zahájený tok 

informací, tedy vyrozumění kompetentních orgánů a dle jejich uvážení v případě nutnosti také 

následné varování obyvatelstva. 

Signál Všeobecná výstraha je jediný platný varovný signál na území České republiky, 

prostřednictvím kterého je možno varovat obyvatelstvo a to buď v případě hrozící, nebo již 

vzniklé MU. Jedná se o kolísavý tón sirény (nebo jiného koncového prvku varování, např. 

místní informační systémy apod.) v délce 140 sekund a může zaznít třikrát za sebou v asi 

tříminutových intervalech. Po jeho zaznění jsou obyvatelstvu předány informace o charakteru 

nebezpečí a doporučených činnostech. [30] 

Na obrázku 4 je grafické znázornění průběhu tohoto signálu generovaného 

elektronickou sirénou.  

 

Obrázek 4: Grafické znázornění průběhu varovného signálu Všeobecná výstraha [19] 

Vedle varovného signálu existuje ještě signál Požární poplach, kterým se svolávají 

jednotky SDH, a zkušební tón, kterým se ověřuje zpravidla každou první středu v měsíci 

v pravé poledne provozuschopnost JSVV. [13] 
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Po zaznění signálu Všeobecná výstraha je občanům doporučeno především 

nepanikařit, dále co nejrychleji se ukrýt, jestliže se nachází na volném prostranství, v prostoru 

nejbližší budovy (např. úřad, obchod apod.) z důvodu možného úniku nebezpečné chemické 

látky (což ovšem neplatí např. při nebezpečí zátopové vlny, kde je naopak doporučeno 

vyhledat místo, které nebude zaplaveno vodou), uzavřít dveře a okna, poslouchat rádia, 

televize, popř. místní rozhlasy, odkud občan může získat další informace o příčině spuštění 

varovného signálu a doporučených činnostech. [13, 15] 

Pracovní hypotéza P2: Nadpoloviční většina obyvatel zná signál Všeobecná výstraha. 

6.1.3 Povinnost evakuace a evakuační zavazadlo 

Evakuace se provádí za účelem ochrany osob, zvířectva a věcných prostředků jejich 

přemístěním z prostoru ohroženého MU do míst, kde již jejich ohrožení nehrozí. Fyzická 

osoba má povinnost strpět omezení nařízená za účelem řešení MU nebo krizové situace. 

Tzn., že až na osoby, které se účastní záchranných prací nebo jiných důležitých činností 

v souvislosti s řešením nastalé situace, se nařízení evakuace vztahuje na všechny osoby, 

nacházející se v ohroženém prostoru. [30, 34, 35]  

Doporučený obsah evakuačního zavazadla [13]: 

 trvanlivé potraviny a balené nápoje na 2-3 dny, včetně nádobí (např. konzervy, balený 

chléb, tavený sýr, balené minerální vody, otvírač na konzervy apod.), 

 léky, zdravotní, hygienické a další pomůcky (např. osobní léky, obvazy, brýle, jestli je 

dotyčný užívá apod.), 

 osobní doklady, cennosti a další dokumenty (např. pojistné smlouvy, občanské 

průkazy, rodné listy, platební karty, peníze apod.), 

 oblečení, spací pytel, popř. přikrývka, nafukovací lehátko či karimatka, 

 další věci, jako např. kapesní svítilna, přenosné rádio, náhradní baterie, kniha, psací 

potřeby, mobilní telefon s nabíječkou, šicí potřeby apod. 

 v případě, že osoba při evakuaci bere s sebou domácí zvíře, pak je navíc potřeba 

zdravotního průkazu tohoto zvířete a vhodný prostředek jeho zabezpečení. 

Pracovní hypotéza P3: Nadpoloviční většina obyvatel si dokáže sbalit evakuační zavazadlo. 

Pracovní hypotéza P4: Nadpoloviční většina obyvatel se domnívá, že evakuace je povinná. 
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6.1.4 Improvizovaná ochrana 

Improvizovaná ochrana se vytváří pomocí prostředků, které občané mají běžně 

k dispozici, za účelem ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těla před účinky zejména 

nebezpečných chemických, popř. radiologických či biologických látek [30]. 

Jako prostředky improvizované ochrany lidského těla se doporučuje [13]: 

 pro ochranu dýchacích cest (nos a ústa) např. navlhčený ručník, šátek, šála, 

 pro ochranu očí např. brýle s těsnícími obroučkami, 

 pro ochranu hlavy např. čepice, kukla, ale také i plastový sáček (dbát však 

na neudušení) apod., popř. doplnit přilbicí, helmou či další pevnou ochrannou 

pomůckou hlavy z důvodu možného pádu těžkých předmětů, 

 na ochranu končetin např. gumové rukavice nebo sáčky (pro ruce), vysoké 

a především nepromokavé boty (pro nohy), 

 na ochranu těla např. bundy, kombinézy atd., navíc je doporučeno toto doplnit 

pláštěnkami nebo jinou nepromokavou ochranou (např. igelitové pytle). 

Tyto základní prostředky improvizované ochrany se navíc doporučuje utěsnit tak, aby 

nebezpečná látka nemohla proniknout vytvořeným ochranným oděvem, a tím de facto 

znehodnotit jednotlivcem vytvořenou improvizovanou ochranu. Těsnění se provádí 

např. pomocí opasků, lepicích pásek apod. [15] 

Jeden ze způsobů improvizované ochrany těla ukazuje obrázek 5. 

Ovšem při použití improvizované ochrany je nutné si také uvědomit, že tento 

ochranný způsob těla plně nenahrazuje prostředky individuální ochrany a poskytuje ochranu 

jen na dobu nutnou pro vykonání důležitých činností, jako je např. odebrání 

Obrázek 5: Příklady improvizované ochrany těla [20, 22]  
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se do nezamořeného prostoru apod., a tudíž neumožňuje jednotlivci v zamořeném prostoru 

pobývat delší časový interval. [15] 

Pracovní hypotéza P5: Nadpoloviční většina obyvatel ví, že pomocí prostředků běžně 

dostupných v domácím prostředí si mohou vytvořit improvizovanou ochranu svého těla. 

7 Zpracování a zhodnocení nasbíraných dat 

Zpracování dotazníků (vzor v příloze 5), včetně vyhodnocení otázek a vyhodnocení 

hypotéz, bylo prováděno pomocí aplikace Microsoft Excel 2010. 

V dotazníku byla uvedena navíc jedna otázka, která se neorientuje na znalosti občanů 

z problematiky ochrany obyvatelstva, a tudíž není spojena s žádnou hypotézou, nicméně má 

význam z hlediska zjištění přehledu občanů města Frýdek-Místek o možných zdrojích rizik 

v jejich okolí. 

7.1 Výběr statistického souboru a vyhodnocení otázek 

Statistickým souborem se rozumí množina prvků, které jsou roztříděny podle určité 

vlastnosti (nebo též znaku) [6]. Ze základního statistického souboru, který zahrnuje všechny 

hodnoty sledovaného znaku (v našem případě se jedná o veškeré obyvatelstvo žijící na území 

statutárního města Frýdek-Místek), byl proveden náhodný výběr, čímž se zajistil vzorek, 

se kterým se dále bude pracovat. 

Dotazování občanů probíhalo několika způsoby, tj. formou elektronickou, osobní 

diskusí se samotnými občany nebo zprostředkovaně pomocí jiných osob, kteří tak umožnili 

rozšíření těchto dotazníků mezi další lidi a místa. 

U vyhodnocení většiny otázek je uvedena absolutní četnost fi, která představuje, 

kolikrát se hodnota daného znaku ve výběru vyskytla (v našem případě se může jednat 

např. o počet odpovědí „ano“ na položenou otázku), a relativní četnost φi této hodnoty, 

udávaná v procentech (%). 

Pro relativní četnost φi platí vztah [6]: 

     
  

 
     ,  

kde N je rozsah souboru. V našem případě hodnotě N odpovídá počet respondentů v dané 

skupině (např. pohlaví, věk obecně či věková kategorie, vzdělání apod.). 
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Po vyhodnocení nasbíraných odpovědí lze konstatovat, že bylo dotázáno dohromady 

191 osob. Z tabulky 5 je patrno, že z celkového počtu respondentů je 98 osob ženského 

pohlaví a 93 osob pohlaví mužského. 

Tabulka 5: Respondenti dle pohlaví 

Pohlaví fi φi [%] 

Žena 98 51 

Muž 93 49 

Celkem 191 100 

Tabulka 6 ukazuje rozložení dotazovaných dle stáří. Nejpočetnější skupinu tvoří osoby 

mladší 25 let (50 %). Naopak osob, které dosáhly minimálně 65 let, bylo nejméně (8 %). 

U zbylých dvou věkových kategorií je rozložení podobné. Skupina respondentů, jejichž věk 

leží v rozmezí 25-39 let, tvořila 19 % dotázaných. Poslední skupina respondentů, tj. ve věku 

40-64, zaujímala 23 %. 

Tabulka 6: Respondenti dle věku 

Věk fi φi [%] 

<25 95 50 

25-39 37 19 

40-64 43 23 

>64  16 8 

Celkem 191 100 

Z celkových 191 dotázaných osob dosáhlo vysokoškolského nebo vyššího odborného 

vzdělání, resp. takového vzdělání teprve dosáhne, jak vyplývá z formulace otázky č. 7, 24 %. 

Naopak osob se základním vzděláním bylo pouhých 5 %. Nejpočetnější skupinu však tvořili 

respondenti se středoškolským vzděláním (71 %). Přehlednější uspořádání osob dle vzdělání 

lze shlédnout v tabulce 7. 

Tabulka 7: Respondenti dle vzdělání 

Vzdělání fi φi [%] 

Základní 9 5 

Střední 136 71 

Vysokoškolské, vyšší odborné 46 24 

Celkem 191 100 
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Následující část ukazuje v tabulkovém zobrazení absolutní četnosti fi respondentů dle 

jejich znalostí již výše vyjmenovaných aspektů, včetně relativních četností φi odpovědí. Navíc 

k otázkám č. 1, 2, 4 a 5 bylo pro srovnání zpracováno také grafické porovnání procentuálního 

zastoupení odpovědí na příslušnou otázku v dané věkové kategorii, které lze shlédnout 

v příloze 6. V tomto případě se nejedná o vyobrazení rozložení relativních četností φi výběru 

příslušné odpovědi napříč věkovými kategoriemi, nýbrž se jedná o porovnání procentuálního 

zastoupení výběru jednotlivých odpovědí dotazovanými v konkrétní věkové kategorii. 

K tomuto objektivnějšímu způsobu srovnání bylo přistoupeno v souvislosti s faktem, že 

některé věkové kategorie měly hojnější zastoupení jednotlivců nežli ostatní, což by některé 

věkové skupiny znevýhodnilo. 

Dle tabulky 8 je patrno, že 46 % dotázaných osob, tedy ne víc nežli polovina 

respondentů, odpovědělo, že se s civilní ochranou, potažmo s ochranou obyvatelstva setkalo. 

Zbylé odpovědi se rozdělily na přibližné zastoupení respondentů. Odpověď „ne“ volilo 

25 % osob a odpověď „nevím“ 29 % účastníků dotazníkového šetření. 

Tabulka 8: Rozložení odpovědí na otázku č. 1 

Odpověď fi φi [%] 

a 88 46 

b 48 25 

c 55 29 

Celkem 191 100 

Mezi nejčastější odpovědi, kde se tyto osoby setkaly s civilní ochranou, resp. ochranou 

obyvatelstva, uvedli respondenti školská zařízení (zejména v souvislosti s předmětem branná 

výchova), základní vojenský výcvik a televize. Jako méně zastoupené odpovědi patřily letáky 

v autobusech, besedy se složkami IZS, internet či vlastní zájem. Mezi odpověďmi se však 

vyskytly i takové (u mladé populace), kdy daná osoba shledávala ochranu obyvatelstva jako 

osobní ochranu v podobě bodyguardů. 

Tabulka 9 ukazuje, že nejčastější odpověď na otázku, zda respondent ví, co je signál 

Všeobecná výstraha, byla možnost „b“ (tedy „ne“). Tuto odpověď volilo 35 % osob. Pouhá 

třetina respondentů (33 %) znala varovný signál. Ze 191 osob 32 % dotázaných si nebylo jisto 

a raději zvolilo odpověď „nevím“. 
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Tabulka 9: Rozložení odpovědí na otázku č. 2 

Odpověď fi φi [%] 

a 63 33 

b 67 35 

c 61 32 

Celkem 191 100 

Mezi nejčastější odpovědi, týkajících se činností po případném vyhlášení varovného 

signálu, patří např. získání informací ze sdělovacích prostředků, ukrytí v budově či odchod 

do úkrytu a přichystání evakuačního zavazadla. Naproti odpovědím „nepanikařit“ se vyskytly 

i odpovědi, kdy by dotyční začali utíkat pryč nebo by z uzavřeného prostoru vyšli ven. 

Někteří z dotázaných varovný signál považovali za zkoušku sirén či požární poplach. Jiní by 

si zase vyhlášení Všeobecné výstrahy raději ověřili např. u HZS nebo PČR. 

Otázkou č. 3 byli účastníci dotazníkového šetření dotazováni, co podle jejich mínění 

obsahuje evakuační zavazadlo. Z tabulky 10 lze vyčíst, že pouze 28 osob (15 %) řádně 

neodpovědělo, tj. buď nevědělo, nebo nedokázalo vyjmenovat minimálně pět věcí, které by 

evakuační zavazadlo mohlo dle jejich uvážení obsahovat. Zbylých 85 % respondentů bylo 

schopno odpovědět, co by si v případě nutnosti do evakuačního zavazadla zabalilo. 

Tabulka 10: Rozložení odpovědí na otázku č. 3 

Odpověď fi φi [%] 

Řádně odpovědělo 163 85 

Neodpovědělo 28 15 

Celkem 191 100 

Mezi odpovědi s vysokou četností, co se týče obsahu evakuačního zavazadla, účastníci 

dotazníkového šetření vyplňovali potraviny (nejčastěji konzervy), vodu, hygienické a lékařské 

potřeby, osobní léky, doklady, cennosti, oblečení (nejčastěji teplé oblečení), věci na spaní 

(nejčastěji spacák, deka, polštář) a mobilní telefon. Mezi méně frekventované odpovědi 

patřily např. svítilna, rádio s bateriemi nebo nádobí (příbor, otvírák na konzervy). Mezi 

odpověďmi se však vyskytly i takové jako např. svíčky, obličejové masky, plastové kelímky, 

provaz, fotografie, cigarety nebo dokonce prezervativ. Několik jedinců také napsalo, 

co evakuační zavazadlo je a že by mělo obsahovat základní a potřebné věci pro přežití. 

Tabulka 11 ukazuje odpovědi na otázku, zda vyhlášení evakuace se vztahuje 

na všechny osoby v ohroženém prostoru či je naopak dobrovolné. Správná odpověď je, jak 
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z výše řečeného vyplývá, možnost „b“ (tedy „povinné“). Tuto odpověď volila nadpoloviční 

většina dotázaných osob (65 %). K dobrovolné evakuaci se přiklonilo 26 % respondentů 

a 9 % nedokázalo určit. 

Tabulka 11: Rozložení odpovědí na otázku č. 4 

Odpověď fi φi [%] 

a 49 26 

b 125 65 

c 17 9 

Celkem 191 100 

Co je podle respondentů improvizovaná ochrana lze vyčíst z tabulky 12. Valná většina 

z nich odpověděla, že improvizovaná ochrana je vše, co mohou naleznout doma (85 %). 

Naopak 9 % osob nevědělo, co si pod improvizovanou ochranou mají představit, a pouhých 

6 % dotázaných označilo za improvizovanou ochranu ochrannou masku. 

Tabulka 12: Rozložení odpovědí na otázku č. 5 

Odpověď fi φi [%] 

a 11 6 

b 163 85 

c 17 9 

Celkem 191 100 

Poslední otázkou, tj. otázkou č. 6, kterou se testovalo obyvatelstvo na území 

města Frýdek-Místek, bylo zjišťování přehledu tohoto obyvatelstva o možných zdrojích rizik 

v jejich okolí. Z tabulky 13 je patrno, že 35 % respondentů nevědělo o možných zdrojích rizik 

v jejich okolí, 21 % dotázaných si nebylo jisto a 45 % osob odpovědělo kladně. 

Tabulka 13: Rozložení odpovědí na otázku č. 6 

Odpověď fi φi [%] 

a 85 45 

b 66 35 

c 40 21 

Celkem 191 100 

Jako nejčastější odpovědi respondenti vyjmenovávali řeky a s tím spojený možný 

vznik přirozených povodní. Objevovaly se také odpovědi týkající se chemického průmyslu 

(např. firma Biocel Paskov a.s., firma Explosia a.s. apod.), dopravy (silniční a železniční), 
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sněhové kalamity a kriminality (např. vraždy a další násilné činy, možné teroristické útoky 

apod.). Mezi odpověďmi se však objevily i takové, kdy dotyčný uvažoval možný vzdušný 

nálet nebo vojenské napadnutí jiným státem. 

7.2 Hodnocení hypotéz 

Při hodnocení hypotéz se bral na vědomí samotný cíl dotazníkového šetření, tj. ověření 

znalostí obyvatelstva na území statutárního města Frýdek-Místek v problematice ochrany 

obyvatelstva, tudíž se za hodnotící faktor uvažují četnosti jednotlivých odpovědí, které tak 

byly i vodítkem pro vytvoření grafického hodnocení hypotéz (viz tabulka 14). Grafické 

hodnocení jednotlivých hypotéz je uvedeno v příloze 7. 

Tabulka 14: Výsledek hodnocení hypotéz 

Hypotéza Označení Formulace Výsledek 

Pracovní 

P1 

Nadpoloviční většina obyvatel 

se s pojmem ochrana obyvatelstva již 

setkala. 

Zamítá se. 

P2 
Nadpoloviční většina obyvatel zná 

signál Všeobecná výstraha. 
Zamítá se. 

P3 
Nadpoloviční většina obyvatel 

si dokáže sbalit evakuační zavazadlo. 
Přijímá se. 

P4 
Nadpoloviční většina obyvatel 

se domnívá, že evakuace je povinná. 
Přijímá se. 

P5 

Nadpoloviční většina obyvatel ví, že 

pomocí prostředků běžně dostupných 

v domácím prostředí si mohou 

vytvořit improvizovanou ochranu 

svého těla. 

Přijímá se. 

7.3 Shrnutí 

Jako největší problém byla shledána především neochota lidí spolupracovat, ať už 

z důvodu nedostatku času, nezájmu nebo ze studu či strachu, že právě oni o předmětu 

dotazníku nic nevědí. Naopak se našly i výjimky, které z důvodu jejich nevědomosti a zájmu 

přislíbily najít si podrobnější informace. Zda svým slibům dostojí či nikoliv, už nebylo 

předmětem šetření. Na základě informací, které se získaly vyhodnocením jednotlivých otázek 

a následně hypotéz, lze říci, že většina obyvatelstva má přehled o základních aspektech 

ochrany obyvatelstva z pohledu tohoto dotazníkového šetření, a to i přesto, že ani polovina 

dotázaných osob se nesetkala s pojmem ochrana obyvatelstva. 
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Nicméně je potřeba podotknout, že z celkového počtu 191 osob pouhých 33 % jedinců 

odpovědělo, že zná signál Všeobecná výstraha. Ačkoliv se jedná o třetinu, hlavním impulsem 

pro včasně zahájené činnosti na ochranu obyvatelstva u samotných občanů je právě tento 

varovný signál, a jeho neznalost, resp. schopnost jej nerozpoznat tak může významně omezit 

prvotní reakce osob na vznik ohrožení. Alarmující v tomto případě bylo, že někteří jedinci 

považovali tento signál za požární poplach nebo dokonce za zkoušku sirén (zde si však byli 

vědomi toho, v jakém intervalu její provedení probíhá). 

Zajímavé bylo také porovnání odpovědí na základě jejich procentuálního zastoupení 

v příslušné věkové skupině. Můžeme jednoznačně tvrdit, že osoby, které se setkaly 

s ochranou obyvatelstva nejčastěji, byly osoby právě ve věku 40-64 let. Což až tak překvapivé 

není, neboť se dá usuzovat právě na předmět branná výchova nebo na povinnou vojenskou 

službu. Zajímavé však je, že v případě znalosti varovného signálu byly relativní četnosti 

kladných odpovědí napříč věkovými kategoriemi podobné, a to i v případě výše zmíněné 

věkové kategorie (možná spojitost se zavedením jednotného varovného signálu Všeobecná 

výstraha po roce 2001 [13]). 

V souvislosti se znalostí obsahu evakuačního zavazadla, povinnosti evakuace 

a improvizované ochrany lze říci, že valná část obyvatel má v této oblasti přehled, a to 

i přesto, že celkové počty žádoucích odpovědí na tyto otázky ve srovnání s počtem kladných 

odpovědí týkající se pojmu ochrana obyvatelstva nejsou kompatibilní. Zde by se snad příčina 

mohla hledat ve správných logických úsudcích občanů, čemuž by mohl nasvědčovat 

i výsledek otázky č. 2, kde do jisté míry byl zapotřebí onen „přehled“ znalostí. 

Rovněž je také nasnadě říci, že vyplňování dotazníků probíhalo v relativně klidném 

prostředí bez možnosti projevu stresového chování. Nyní tak vyvstává otázka, jakým 

způsobem se promítne výsledek tohoto dotazníkového šetření do situace, při které budou 

občané vystaveni stresujícím faktorům, neboť každý jedinec je individuální a na prostředí, 

ve kterém je vystaven jisté psychické, nebo také i fyzické zátěži, reaguje jinak. Hledání 

odpovědí na tyto otázky však nebyly cílem dotazníkového šetření. 

Při hledání možných zdrojů rizik na území města Frýdek-Místek velká část účastníků 

dotazníkového šetření označila řeky. Ani není divu. V souvislosti s přirozenými povodněmi 

byl na území ORP Frýdek-Místek, jak již bylo řečeno, vyhlášen pro tuto situaci krizový stav 

již dvakrát. 
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Šíření informací z oblasti ochrany obyvatelstva mezi jednotlivce z řad obyvatelstva 

nikdy nebude jednoduché. Velký podíl na tom nese nezájem a neochota se podílet na své 

ochraně. Na základě tohoto faktu je nejlepší možností dostat informace o problematice 

ochrany obyvatelstva a jakou roli hrají v této oblasti nejen záchranné složky a orgány veřejné 

správy a samosprávy, ale také jak důležité je postavení i samotných občanů především 

do povědomí mladé generace. Z vlastních zkušeností vím, že řada učitelů či profesorů 

na základních a středních školách se k povinnosti předat žákům a studentům informace, jak se 

chovat při MU apod., nestaví příliš odpovědně a často se jedná jen o ledabylý přednes 

informací. Často takové hodiny bývají pro žactvo nezáživné a nudné, a tudíž ani oni sami 

nevědí o jejich důležitosti, byť se zdají být v době mimo MU naprosto nepodstatné. Možnost, 

jak zvýšit zájem u mladé populace o danou problematiku, je především uvědomění 

u samotných vyučujících a zkusit využít výuku ochrany obyvatelstva ve vybraných 

předmětech zábavnou formou prostřednictvím např. videoukázek, besed se složkami IZS 

a ukázkami jejich činností apod. 

Jako další možnosti připadají v úvahu také nenásilné předávání informací 

prostřednictvím internetu, letáků, plakátů, hromadných sdělovacích prostředků (reklamy 

a krátké vstupy do vysílání), novin a časopisů, pořádání besed s obyvatelstvem nebo 

zajímavých akcí s ukázkami činností složek IZS. 

Doporučila bych nejdříve vyzkoušet (např. formou dotazníku složeného z otázek 

zaměřených na zjištění přání obyvatelstva, které informační cesty jsou pro ně nejvýhodnější 

a které by dávali přednost, včetně samotných informací z oblasti ochrany obyvatelstva), která 

z uvedených možností bude nejefektivnější a obyvatelstvem nejvyhledávanější a tuto možnost 

dále rozvíjet formou rozšiřování informací pro samotné obyvatelstvo nejdůležitější, tedy co 

dělat při MU (např. druhy možných MU, informace o varovném signálu, zásadní činnosti na 

ochranu zdraví při dané MU, obsah evakuačního zavazadla, jaké prostředky si občan může 

pořídit ke snížení negativního účinku dané MU a kde apod.), uvést důležitá telefonní čísla 

a poukázat na další možné zdroje informací, poukázat také na možnosti začlenit se 

např. do dobrovolnických organizací, uvést zásady poskytnutí první pomoci (včetně 

základního obsahu lékárničky) apod. 
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8 Závěr 

Statutární město Frýdek-Místek leží v jihovýchodní části Moravskoslezského kraje 

a je pověřeným úřadem ORP Frýdek-Místek. Z hlediska připravenosti města na základě 

posouzení zejména základních činností na ochranu obyvatelstva je hodnocení převážně 

kladné. Jedinou nevýhodou je snad rozmístění ubytovacích zařízení v blízkosti vodních toků, 

což v případě povodní takřka znemožňuje jejich využití. Velký význam má také zřízení 

dobrovolných hasičů a městské policie, jejichž členové jsou při MU velkého rozsahu 

(např. povodně) nezanedbatelní a s jejich pomocí se významně počítá, stejně jako členové 

dobrovolnických organizací např. ADRA nebo ČČK. Plusem byla také snaha zpracovat 

krizový plán ORP Frýdek-Místek formou tzv. krizových plánů jednotlivých obcí, což umožní 

přehlednější orientaci v případě potřeby, zejména v souvislosti s tzv. kartami spojení, které se 

mohou využít i v případech mimo krizové situace. 

Obyvatelé Frýdku-Místku byli podrobeni vyplněním dotazníku, prověřujícího obecné 

znalosti z oblasti ochrany obyvatelstva (např. znalost signálu Všeobecná výstraha, evakuační 

zavazadlo, improvizovaná ochrana). Zásadní problém byl shledán především v neznalosti 

varovného signálu, jakožto prostředku pro předání informací o negativním jevu či situaci, 

která se od běžného stavu odchyluje a může být zdrojem ohrožení. Alarmující byl také fakt, 

že někteří jedinci tento signál považovali za požární poplach nebo dokonce za zkoušku sirén. 

Dalším problémem byla neochota spolupracovat a nezájem z řad obyvatelstva. 

Výsledky dotazníkového průzkumu jsou chápany jako nejvýznamnější část této práce. 

Přínosem jsou tedy doporučení k realizaci efektivního informačního toku směrem 

k obyvatelstvu za účelem poskytnutí zásadních informací na jejich osobní ochranu a ochranu 

jejich okolí. Základem je naplnění programu stanoveného samotnou Koncepcí ochrany 

obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020. Dalším doporučením je nenásilné 

informování formou např. internetu, hromadných sdělovacích prostředků, plakátů a letáků 

apod. Zde bych však nejdříve doporučovala ověřit si za účelem minimalizace zejména 

finančních nákladů efektivnost navržených způsobů formou např. veřejného průzkumu (co je 

pro obyvatelstvo nejžádanější). 

Cílem této práce bylo zhodnotit připravenost tohoto města na MU velkého rozsahu 

a provést dotazníkové šetření obyvatelstva (na základě výsledků dotazníků posléze navrhnout 

případná opatření na zvýšení připravenosti občanů statutárního města). Tímto byl cíl práce 

splněn. 
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ORP Obec s rozšířenou působností 

PČR Policie České republiky 

OPIS Operační a informační středisko 

SDH Sbor dobrovolných hasičů 

SmVaK Severomoravské vodovody a kanalizace 

SSHR Správa státních hmotných rezerv 

ÚNL Únik nebezpečné chemické látky 

VISO Výstražný a informační systém obyvatelstva 

ZZS Záchranná zdravotnická služba 
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Příloha 1: Seznam obcí ORP Frýdek-Místek [5] 

Obec Počet obyvatel 
Rozloha 

(km²) 
Hustota (počet obyvatel/km²) 

  Baška 3618 12,82 282 

Brušperk 3931 10,26 383 

Bruzovice 762 15,94 48 

Dobrá 3047 8,74 349 

Dobratice 1141 7,05 162 

Dolní Domaslavice 1181 7,36 160 

Dolní Tošanovice 315 3,71 85 

Fryčovice 2361 16,45 144 

Frýdek-Místek 57747 51,60 1119 

Horní Domaslavice 711 5,06 141 

Horní Tošanovice 529 5,28 100 

Hukvaldy 1950 20,29 96 

Kaňovice 295 2,60 113 

Kozlovice 2939 21,09 139 

Krásná 636 44,13 14 

Krmelín 2185 5,04 434 

Lhotka 517 7,24 71 

Lučina 1239 7,45 166 

Morávka 1084 87,32 12 

Nižní Lhoty 266 3,76 71 

Nošovice 983 6,47 152 

Palkovice 3152 21,76 145 

Paskov 3925 11,79 333 

Pazderna 277 3,21 86 

Pražmo 960 3,58 268 

Raškovice 1765 8,56 206 

Řepiště 1754 8,00 219 

Sedliště 1454 9,94 146 

Soběšovice 850 3,66 232 

Staré Město 1421 4,67 304 

Staříč 2054 18,95 108 
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Sviadnov 1605 4,77 336 

Třanovice 1032 8,60 120 

Vojkovice 588 4,88 120 

Vyšní Lhoty 832 11,53 72 

Žabeň 736 3,35 220 

Žermanice 286 3,43 83 

ORP Frýdek-Místek 110128 480,30 229 
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Příloha 2: Četnosti MU v letech 2007 až 2012 [27] 

Typ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Počet událostí 

Požár 205 209 188 176 184 184 1146 

Dopravní nehody (silniční, železniční) 139 192 162 168 202 225 1088 

Živelní pohroma 127 113 64 101 74 63 542 

ÚNL 57 56 43 39 41 40 276 

Technická havárie 779 512 531 759 618 529 3728 

Celkem 1307 1082 988 1243 1119 1041 6780 
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Příloha 3: Dělení MU [4] 

Přírodní 

Kosmické kosmické záření, kosmická tělesa 

Atmosférické 
krupobití, deště, povětrnostní vlivy, vedra, sucha, 

sněhové srážky, mrazy 

Pohyb vodní masy povodně, záplavy 

Zemský povrch laviny, sesuvy, biologické události 

Zemské nitro zemětřesení, úniky plynu, sopečná činnost 

Antropogenní 

Technogenní 
průmyslové, dopravní a další havárie, ÚNL, poruchy 

v energetických odvětvích 

Sociogenní 
terorismus, migrace, válečné události, demonstrace, 

člověk (požáry, neopatrná činnost apod.) 

Agrogenní chemizace zemědělství, monokulturní zemědělství 

Ekonomické narušení finančního hospodářství 
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Příloha 4: Přehled hypotéz 

Hypotéza Označení Formulace Příslušné otázky 

Pracovní 

P1 

Nadpoloviční většina obyvatel se 

s pojmem ochrana obyvatelstva již 

setkala. 

1 

P2 
Nadpoloviční většina obyvatel zná 

signál Všeobecná výstraha. 
2 

P3 
Nadpoloviční většina obyvatel si 

dokáže sbalit evakuační zavazadlo. 
3 

P4 
Nadpoloviční většina obyvatel se 

domnívá, že evakuace je povinná. 
4 

P5 

Nadpoloviční většina obyvatel ví, že 

pomocí prostředků běžně dostupných 

v domácím prostředí si mohou 

vytvořit improvizovanou ochranu 

svého těla. 

5 
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Příloha 5: Vzor dotazníku 

1. Setkali jste se již někdy s pojmem "civilní ochrana", resp. "ochrana obyvatelstva"? 

Pokud ano, kde? Napište. 

a) ano b) ne c) nevím 

………………………………………………………………………………… 

2. Víte, co je signál „Všeobecná výstraha“? Jestliže ano, věděli byste co dělat po jejím 

zaznění? Napište. 

a) ano  b) ne  c) nevím 

…………………………………………………………………………………. 

3. Co podle Vás obsahuje „evakuační zavazadlo“? Vyjmenujte alespoň 5 věcí. 

…………………………………………………………………………………. 

4. V případě vyhlášení evakuace je její provedení: 

a) dobrovolné b) povinné c) nevím 

5. Improvizovaná ochrana je podle Vás: 

a) ochranná maska b) cokoliv, co doma najdu (rukavice, pláštěnka atd.)  c) nevím 

6. Máte povědomí o možných zdrojích rizik ve Vašem okolí? Jestliže ano, napište je. 

a) ano  b) ne  c) nevím 

………………………………………………………………………………… 

7. Jaké je Vaše vzdělání? Pokud jste studentem, jakého vzdělání dosáhnete, až ukončíte 

školu? 

a) základní  b) střední  c) VOŠ, VŠ 

8. Vaše věková kategorie: 

a) 24 a méně  b) 25 – 39  c) 40 – 64  d) 65 a více 

9. Vaše pohlaví: 

a) žena  b) muž
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Příloha 6: Grafické porovnání procentuálních zastoupení odpovědí 

na otázky č. 1, 2, 4, 5 v jednotlivých kategoriích 

 Otázka č. 1 

 

 Otázka č. 2 

 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

<25 25-39 40-64 >64

Ano

Ne

Nevím

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

<25 25-39 40-64 >64

Ano

Ne

Nevím



Připravenost města Frýdek-Místek na mimořádné události velkého rozsahu 

Michaela Dopaterová 

8 

 

 

 Otázka č. 4 

 

 Otázka č. 5 
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Příloha 7: Grafické hodnocení hypotéz 
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