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Seznam zkratek 

B – ohroţené budovy a obce 

C – ohroţený chov zvířat 

D – ohroţené dopravní prostředky 

HZS – Hasičský záchranný sbor 

IZS – integrovaný záchranný systém 

JSVV – jednotný systém varování a vyrozumění 

K – nutnost koordinace sloţek 

KPV – koncový prvek varování 

KS – krizová situace 

MR – míra rizika 

MRkor – korigovaná míra rizika  

MRv – výsledná míra rizika 

MU – mimořádná událost 

O – ohroţení obyvatel 

P – pravděpodobnost 

PČR – Policie České republiky 

PIO – prostředky individuální ochrany 

Pr – predikce 

S – ohroţení ploch 

T – doba trvání 

VŠB – Vysoká škola báňská 

Z – potřeba sil a prostředků 

ZZS – Zdravotnická záchranná sluţba 
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Úvod 

V dnešní době jsou dopravní nehody, havárie a mimořádné události různého rozsahu 

součástí kaţdodenního ţivota. Setkáváme se s nimi zprostředkovaně pomocí televizního 

vysílání, radia nebo osobně, jsme-li jejich účastníky. Informace poskytované médii o vzniku 

mimořádných událostí a počtu mrtvých osob bereme téměř jako samozřejmost.  Bohuţel i my 

se můţeme stát jejich součástí a mnohdy jsou to vteřiny, které rozhodují o našich ţivotech.  

Diplomová práce se bude věnovat mimořádným událostem, které se mohou 

vyskytnout v Bystřici nad Pernštejnem. Bude zde také popsáno, jak správně postupovat  

při zaznění varovného signálu. V diplomové práci budou dále uvedeny základní vědomosti, 

které je důleţité znát při vzniku mimořádné události. 

Součástí diplomové práce bude kvantitativní analýza. Podkladem pro kvantitativní 

analýzu budou vyplněné dotazníky od občanů Bystřice nad Pernštejnem. Pro porovnání 

mimořádných událostí dle míry rizika bude aplikována metoda analýza vzniku mimořádných 

událostí, ze které bude následně vypočítáno, jaká mimořádná událost představuje pro Bystřici 

nad Pernštejnem největší riziko. 

Cílem diplomové práce je vyhodnocení informovanosti obyvatelstva Bystřice  

nad Pernštejnem a porovnání jejich znalostí dle věkových kategorií.  
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1 Rešerše 

Diplomová práce se zabývá analýzou informovanosti a připravenosti obyvatelstva  

na zvládání mimořádných událostí. V této souvislosti byly pouţity publikace zaměřující  

se na mimořádnou událost, integrovaný záchranný systém, varovaní, vyrozumění, evakuaci  

a improvizovanou ochranu. V následující kapitole jsou pouţity tyto nejvýznamnější 

publikace. 

 

KRATOCHVÍLOVÁ, D. Ochrana obyvatelstva. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2005, ISBN 

80-86634-70-1 

Tato publikace uvádí kompletní opatření prováděná k ochraně obyvatelstva. 

Konkrétně popisuje pojmy varování, vyrozumění, evakuace a individuální ochranu. Popisuje 

ochranu obyvatelstva v širším a uţším slova smyslu a uvádí jakými sloţkami je realizována. 

 

FOLWARCZNY, L.; POKORNÝ, J. Evakuace osob. 1. vyd. Ostrava: Sdruţení poţárního  

a bezpečnostního inţenýrství, 2006. 125 s. ISBN: 80-86634-92-2 

Publikace se zabývá evakuací z hlediska poţární ochrany a ochrany obyvatelstva. 

V knize je popsána evakuace objektová a plošná. Publikace dále vysvětluje důleţité pojmy 

související s evakuací.  Konkrétně popisuje dobu potřebnou pro evakuaci osob, druhy 

únikových cest a evakuační postupy. 

 

ŠENOVSKÝ, M.; ADAMEC, V.; HANUŠKA, Z. Integrovaný záchranný systém. SPBI 

Spektrum. Ostrava 2005. ISBN: 80-86634-65-5. 

Kniha vysvětluje pojem integrovaný záchranný systém, jeho činnosti a spolupráce 

s ostatními sloţkami integrovaného záchranného systému. Publikace uvádí postavení a úkoly 

sloţek integrovaného záchranného systému a popisuje základy koordinace záchranných  

a likvidačních prací. V knize jsou zahrnuty informace o operačních a informačních střediscích 

a tísňová voláni. 
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MARTÍNEK, B. Ochrana obyvatelstva. 1. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky, 

2009. 136 s. ISBN: 978-80-7251-298-0 

Publikace si klade za cíl vysvětlit smysl ochrany obyvatelstva. Přehledně  

a srozumitelně popisuje varování, vyrozumění a evakuaci obyvatelstva. Dále je zde konkrétně 

popsáno ukrytí obyvatel včetně dělení úkrytů. Velice dobře je v této knize zpracovaná 

kapitola o individuální a improvizované ochraně. Pro účely této práce bylo čerpáno průřezem 

celé publikace. 

 

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

plánování. 1 vyd. Brno: Computer Press, a. s., 2010. 166 s. ISBN: 978-80-251-2989-0 

Publikace se zaměřuje na problematiku přípravy na vznik průmyslové havárie. Jsou 

zde popsány jednotlivé části dokumentace, kterou je nutné v rámci havarijního plánování 

zpracovat. Součástí knihy je rozdělení a vysvětlení stupňů poplachu. Cílem publikace je 

pochopit smysl a vzájemné vazby jednotlivých systémů, aby mohlo být havarijní plánování 

účelné. 
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2 Teoretická část 

V teoretické části jsou blíţe popsány jednotlivé termíny, které se v diplomové práci 

často vyskytují. Nejčastěji pouţívaným pojmem je mimořádná událost.  

 

2.1 Definice mimořádné události 

Pod pojmem mimořádná událost (MU) si lze představit neobvyklou situaci 

s negativními následky.  Přesnou definici MU uvádí Zákon č. 239/2000 Sb. 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“ [3]  

2.1.1 Druhy mimořádných událostí 

Mimořádná událost vzniká v důsledku nejrůznějších příčin, z tohoto hlediska ji lze 

rozdělit na tři hlavní skupiny. Jedná se o následující skupiny: 

A. Mimořádná událost dle vzniku příčiny  

Na počátku kaţdé mimořádné události je nějaká příčina.  Zpravidla jde o moc velké mnoţství 

např. vody, která následně vyvolá povodně nebo naopak abnormální úbytek vody, z čehoţ 

vznikají sucha. MU mohou způsobit tři základní příčiny: 

1. Mimořádné události vyvolané přírodními jevy – přírodní MU 

 lokální (např. povodeň, zemětřesení) 

 globální (např. supervulkanická katastrofa, pandemie) 

 abiotické (např. vichřice, požáry způsobené přírodními ději) 

 biotické (např. epizootie, přemnožení škůdců) 

2. Mimořádné události vyvolané působením člověka – antropogenní MU 

 neúmyslné (např. technická závada, havárie, nedbalost) 

 úmyslné (např. sabotáž, terorismus, válka) 

 vojenské (např. vojenské napadení státu) 
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 nevojenské (např. nepokoje, sociální či ekonomické příčiny) 

3. Mimořádné události vyvolané smíšenými příčinami – kombinované MU 

 např. změna podnebí vlivem produkce skleníkových plynů“  

B. Mimořádná událost podle závaţnosti  

Závaţnost MU je zásadní informace pro sloţky IZS a proto existuje následující dělení:  

 1. stupeň poplachu IZS (HZS) 

 2. stupeň poplachu IZS (HZS) 

 3. stupeň poplachu IZS (HZS) 

 zvláštní stupeň poplachu IZS (HZS) 

Základní sloţky IZS zajišťují okamţitý zásah při kaţdém stupni poplachu. O stupni poplachu 

rozhoduje velitel zásahu podle závaţnosti mimořádné události.  

C. Mimořádné události podle stupně aktivace traumatologického plánu ZZS  

Cílem ZZS je zachránit co nejvíce ţivotů, proto je zpracován traumatologický plán dle stupně 

poplachu. V traumatologickém plánu je uveden seznam zdravotnických zařízení, způsob 

převozu postiţených, přehled sil a prostředků a způsob spolupráce s ostatními sloţkami IZS. 

Dle jednotlivých stupňů poplachu lze rozlišit počet zraněných osob: 

 1. stupeň – 0 až 10 postižených (jednotlivci) 

 2. stupeň – 11 až 100 postižených 

 3. stupeň – 101 až 1000 postižených 

 zvláštní stupeň – nad 1000 postižených“ [19] 

Kromě pojmu mimořádná událost se v praxi nebo odborné literatuře lze setkat 

s pojmem ţivelní pohroma, havárie a katastrofa. Následně bude vysvětleno, co jednotlivé 

termíny znamenají. Ţivelní pohromu lze vysvětlit jako „neovládaná mimořádná událost 

vzniklá v důsledku působení ničivých přírodních sil.“ [6] Havárie je „mimořádná událost 

vzniklá v souvislosti s provozem technických zařízení a budov, při nakládání s nebezpečnými 

látkami a při jejich přepravě nebo při nakládání s nebezpečnými odpady.“ [1] Katastrofou se 

rozumí „náhle vzniklá mimořádná událost tak velkého rozsahu, že k likvidaci jejich následků 

se nedostává v postiženém území dostatek sil a prostředků a ohrožení není možné odvrátit 

běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému.“ [6] 
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2.2 Integrovaný záchranný systém 

Podle publikace [1] je integrovaný záchranný systém „koordinovaný postup jeho 

složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních 

prací“.  

2.2.1 Sloţky IZS 

Sloţky IZS se dělí do dvou základních skupin a to na základní sloţky IZS a ostatní 

sloţky IZS. Základní sloţky IZS tvoří pevný základ při zdolávání mimořádných událostí  

a zajišťují především: 

 nepřetržitou pohotovost  

 vyhodnocení mimořádné události 

 neodkladný zásah [4] 

Mezi základní sloţky IZS jsou řazeny: 

1. Hasičský záchranný sbor České republiky 

2. Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární 

ochrany 

3. Zdravotnická záchranná služba 

4. Policie České republiky (PČR) [4] 

Pokud nestačí na zvládání MU základní sloţky IZS jsou vyuţívány dle dohody  

o plánované pomoci na vyţádání ostatní sloţky IZS. Za ostatní sloţky IZS lze povaţovat: 

1. vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil (Armáda ČR) 

2. ozbrojené bezpečnostní sbory  

3. ostatní záchranné sbory 

4. orgány ochrany veřejného zdraví (např. orgány hygieny), v době krizových stavů  

se stávají ostatními složkami IZS také odborná zdravotnická zařízení na úrovni 

fakultních nemocnic pro poskytování specializované péče obyvatelstvu 

5. havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby 

6. zařízení civilní ochrany 

7. neziskové organizace a sdružení občanů [4] 
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2.2.2 Koordinace sloţek IZS 

Sloţky IZS nepřetrţitě zajišťují provádění záchranných a likvidačních prací dle určité 

koordinace. Koordinace je prováděna na třech úrovních: 

„1. Taktická úroveň – na místě zásahu, kde se mimořádná událost projevuje svými účinky 

nebo kde se projevy mimořádné události předpokládají. Zde za záchranné a likvidační práce 

odpovídá velitel zásahu. 

2. Operační úroveň -  tzn. úroveň operačních středisek základních složek IZS, přičemž 

operační střediska Hasičského záchranného sboru ČR jsou současně operačními  

a informačními středisky IZS. Operační střediska zajišťují obsluhu linek tísňového volání  

a mají mezi ostatními operačními středisky koordinační roli.  

3. Strategická úroveň – představuje přímé zapojení starosty obce s rozšířenou působností, 

hejtmana kraje nebo Ministerstva vnitra do koordinace záchranných a likvidačních prací.“ 

[4] Hejtman kraje zajišťuje koordinaci, pokud o to poţádá velitel zásahu nebo je-li vyhlášen 

nejvyšší tedy zvláštní stupeň poplachu. Přesáhne-li MU území ČR nebo kraje přebírá 

koordinaci Ministerstvo vnitra.  

Sloţky IZS při své činnosti vykonávají také záchranné a likvidační práce. Záchranné 

práce jsou činnosti konané k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik 

vzniklých MU, zejména ve vztahu k ohroţení ţivota, zdraví, majetku nebo ţivotního 

prostředí, které vedou k přerušení jejich příčin. Pod pojmem likvidační práce si lze představit 

činnosti konané k odstranění následků způsobených MU. [1] 

V České Republice jsou v rámci IZS vyhlašovány čtyři stupně poplachu. Stupně 

poplachu jsou vyhlašovány dle velikosti zasaţeného území a dle počtu ohroţených osob. 

Přičemţ čtvrtý stupeň, označován jako zvláštní, je stupněm nejvyšším.   

První stupeň poplachu je vyhlašován, pokud MU ohroţuje jednotlivé osoby, 

jednotlivé dopravní prostředky, jednotlivý objekt nebo jeho část, s výjimkou objektu, kde jsou 

sloţité podmínky pro zásah. Dále je první stupeň poplachu vyhlašován, je-li ohroţeno území 

do 500 m
2
. Záchranné a likvidační práce provádí základní sloţky, které není nutné  

při společném zásahu koordinovat. 

Druhý stupeň poplachu je vyhlašován tehdy, ohroţuje-li MU nejvýše 100 osob, více 

neţ jeden objekt se sloţitými podmínkami pro zásah, jednotlivé prostředky hromadné dopravy 
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osob nebo cenný chov zvířat. Také je druhý stupeň vyhlašován ohroţuje-li MU území  

do 10 000 m
2
. Záchranné a likvidační práce provádí základní a ostatní sloţky z kraje, přičemţ 

je nutná koordinace velitelem zásahu. 

Třetí stupeň poplachu je vyhlašován, pokud MU ohroţuje 100 aţ 1000 obyvatel. 

Dále je-li ohroţena část obce nebo areálu podniku, soupravy ţelezniční přepravy nebo povodí 

řek. Třetí stupeň poplachu je vyhlašován jedná-li se také o hromadnou havárii v silniční 

dopravě nebo o havárie v letecké dopravě. Celkové zasaţené území má rozlohu do 1 km
2
.  

Záchranné a likvidační práce provádí základní a ostatní sloţky, které je třeba při společné 

práci koordinovat velitelem zásahu. Místo zásahu je rozděleno na sektory a úseky. Operační 

informační středisko kraje oznamuje vyhlášení třetího stupně poplachu hejtmanovi kraje. 

Zvláštní stupeň poplachu je vyhlašován, je-li ohroţeno více neţ 1000 osob. Dále 

jsou-li ohroţeny celé obce nebo území nad 1 km
2
. Záchranné a likvidační práce provádějí 

základní a ostatní sloţky ve spolupráci s ostatními kraji. Společný zásah je koordinován 

velitelem zásahu a místo zásahu je rozděleno na sektory a úseky. O vyhlášení zvláštního 

stupně poplachu informuje hejtmana kraje operační informační středisko kraje. [7] 

2.2.3 Tísňová volání   

Je-li občan přímým účastníkem nebo pouze svědkem mimořádné události, je vţdy 

zapotřebí umět přivolat první pomoc. Pomoc si lze přivolat pomocí tísňového volání, které 

publikace [2] popisuje jako „veřejně dostupnou službu elektronických komunikací stanovenou 

zákonem o elektronických komunikacích, z jejíhož využívání není nikdo předem vyloučen.“ 

Tento zákon dále stanoví: 

a. bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů k číslům tísňového volání 

b. bezplatnost volání čísel tísňového volání 

c. bezodkladné zpřístupnění lokalizačních a jiných údajů, které umožní 

identifikaci volajícího 

d. povinnost zajistit informování veřejnosti o existenci a podmínkách používání 

čísel tísňového volání 

e. povinnost poskytovat zdravotně postiženým osobám přístup k číslům tísňového 

volání 
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f. možnost uskutečňování volání na čísla tísňového volání i v případě, kdy 

nezaplatil účastník za poskytnuté služby ve stanovené lhůtě 

g. zákaz znemožnění identifikace čísla při tísňovém volání 

h. sankce při zlomyslném volání prostřednictvím tísňového volání.“  

Pouţitím tísňového volání dochází k předání informací o mimořádné události sloţkám 

integrovaného záchrannému systému a rozbíhá se okamţitá pomoc. Základním způsobem, jak 

předat informaci o mimořádné události je vyuţití telefonních čísel tísňového volání. Jedná  

se o níţe uvedená telefonní čísla.  

 150 HZS ČR 

 155 zdravotnická záchranná sluţba 

 158 Policie ČR 

 112 jednotné evropské číslo tísňového volání – HZS ČR 

 156 městská (obecní) policie 

Jak si zapamatovat tísňová čísla 

Tísňová čísla je třeba si neustále pamatovat. Bohuţel se stává zvláště u těţkých 

dopravních nehod nebo velkých mimořádných událostí, ţe si postiţené osoby nemohou 

vzpomenout. Je proto dobré udělat si vizuální pomůcku  (viz. obrázky 1, 2, 3 v příloze č. 2). 

Kdy volat tísňové linky  

Nastane-li mimořádná událost, je velice důleţité co nejrychleji přivolat pomoc, 

z tohoto důvodu je vhodné volat tu sloţku integrovaného záchranného systému, která má 

k dané problematice nejblíţe. 150 Hasiči – tísňové číslo je vhodné pouţít, jedná-li se o poţár, 

výbuch, ţivelní pohromu, únik nebezpečných látek, technické havárie nebo je-li nutné 

vyprostit osoby. 155 Zdravotnická záchranná sluţba – je-li někdo ohroţen na zdraví nebo 

ţivotě. 158 Policie ČR – jedná-li se o krádeţ, závaţnou dopravní nehodu, nález mrtvé osoby 

nebo násilí. 112 Jednotné evropské číslo tísňového volání – je vhodné pouţít v případech, 

je-li nutný zásah více sloţek integrovaného systému. Výhodou jednotného evropského čísla 

je, ţe operátoři hovoří několika světovými jazyky. Vhodná je také pro občany, kteří nevědí, 

na jaké číslo mají volat. [17] „Zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání 112 

bylo jednou z podmínek pro vstup ČR do Evropské unie. Tísňová linka 112 funguje v ČR 
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souběžně s národními čísly tísňového volání. Všechny země EU jsou na tísňovém čísle 112 

schopny přijímat hlášení o mimořádných událostech z pevných telefonních sítí, z veřejných 

telefonních automatů, mobilních telefonních sítí a také ze soukromých telefonních ústředen.“ 

[2] 

Jak volat tísňovou linku  

Při volání tísňové linky je třeba hovořit stručně a snaţit se zorientovat v místě nehody.  

Na tísňovou linku se nahlásí následující informace: 

 co se stalo a jaký je počet postiţených 

 kde se to stalo  

 jméno volajícího a telefonní číslo, ze kterého je voláno 

 dále je odpovídáno na otázky operátorky 

 po ukončení hovoru můţe následovat zpětný hovor pro ověření události [16] 

 

2.3 Varování obyvatelstva  

Ve městě Bystřici nad Pernštejnem existuje trvale riziko vzniku MU. Zdrojem rizika 

jsou například nepříznivé klimatické jevy a chemické provozy. Aby bylo moţné předcházet 

negativnímu působení, je třeba navrhnout vhodná opatření. Mezi tato základní opatření lze 

zařadit především včasné a správně provedené varování. Varování „lze definovat jako 

komplexní souhrn organizačních, technických a provozních opatření zabezpečujících včasné 

předání varovné informace o reálně hrozící nebo již vzniklé MU nebo KS obyvatelstvu.“ [1] 

2.3.1 Varovné signály 

Na území České republiky se pro aktivaci koncových prvků varování vyuţívají tři 

signály. Jedná se o všeobecnou výstrahu, poţární poplach a zkušební tón. Signál všeobecná 

výstraha „je jediný platný varovný signál pro varování obyvatelstva. Je charakterizován 

kolísavým tónem po dobu 140 sekund, kdy je motor rotační sirény opakovaně na dobu čtyř 

sekund zapínán a na dobu tří sekund vypínán.“ [1] Schematický průběh signálu všeobecné 

výstrahy je znázorněn na obrázku č. 4 a 5.  
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Obrázek 4 Rotační siréna [1] 

 

 

      Obrázek 5 Elektronická siréna, místní rozhlas [1] 

 

Na elektronických sirénách a místních rozhlasech je varovný signál doplněn verbální 

informací, která upřesňuje, o jaké ohroţení se jedná. Signál poţární poplach „je určen pro 

svolání jednotek sboru dobrovolných hasičů.“ Schematický průběh poţárního poplachu je 

znázorněn na obrázku 6 a 7 příloha č. 3. Zkušební tón „je určen pro přezkušování JSVV. 

Přezkoušení se obvykle provádí první středu v měsíci ve 12 hodin. Jedná se trvalý tón po dobu 

140 sekund. Na elektronických sirénách a místních rozhlasech je po jeho skončení doplněn 

verbální informací.“ [1] Schematický průběh zkušebního tónu je znázorněn na obrázku 8 a 9 

příloha č. 3.  

Po zaznění elektronických sirén následuje verbální informace. Ta slouţí především 

k doplnění informací o mimořádné události. Kaţdá verbální informace trvá dvacet sekund. 

Celkem je pouţíváno 7 informací se standardním obsahem, které jsou uloţeny v paměti 

elektronických sirén. 

 Verbální informace č. 1 – „Zkouška sirén“ 

 Verbální informace č. 2 – „Všeobecná výstraha“ 

 Verbální informace č. 3 – „ Nebezpečí zátopové vlny“ 

 Verbální informace č. 4 – „Chemická havárie“ 

 Verbální informace č. 5 – „Radiační havárie“ 

 Verbální informace č. 6 – „Konec poplachu“ 

 Verbální informace č. 7 – „Požární poplach“ [1] 
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2.3.2 Tísňové informování obyvatelstva 

Tísňové informování obyvatelstva je při vzniku mimořádné události velice důleţité, 

jelikoţ nedostatek informací zvyšuje mezi lidmi strach a beznaděj. Občané nevědí, co se děje 

a jak mají postupovat. Postupně narůstá panika, způsobená nedostatečnými nebo mylnými 

informacemi, kterým lze při včasném informování občanů předejít. Tísňové informování 

obyvatelstva „lze chápat jako souhrn organizačních, technických a provozních opatření, která 

povedou k předání informací bezodkladně po zaznění varovného signálu o zdroji, povaze  

a rozsahu nebezpečí a nutných opatření k ochraně života, zdraví a majetku, a to především 

cestou masmédií, ale i dalšími způsoby.“ [1] 

Tísňové informování obyvatelstva probíhá ve třech fázích. 

„Přípravná (preventivní) fáze: 

 spočívá v seznamování obyvatel s možnými zdroji nebezpečí v místě, kde žijí, se 

způsoby ochrany proti němu, způsoby varování a tísňového informování a dalšími 

důležitými skutečnostmi 

Akutní (aktuální) fáze: 

 při (reálné) hrozbě nebo vzniku mimořádné události se provádí tísňové informování,  

 přechází do komunikace orgánů krizového řízení s obyvatelstvem v ohrožení 

Fáze obnovy: 

 při odstraňování následků mimořádné události až do navození normálního stavu“ [9] 

Předávání informací můţe proběhnout několika způsoby. Nejčastěji se pro předání 

tísňových informací pouţívají: 

 „televizní a rozhlasové stanice s celostátní působností, 

 soukromé regionální rozhlasy a televizní společnosti, 

 městské, obecní a objektové rozhlasy, 

 elektronické sirény, 

 místní kabelové televize, 

 mobilní rozhlašovaní prostředky – např. rozhlasové vozy, megafony“ [1] 
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2.3.3 Činnost obyvatelstva po vyhlášení všeobecné výstrahy 

Po zaznění všeobecné výstrahy by měli občané reagovat rychle a řídit se především 

těmito pravidly.  

 „zachovat klid a rozvahu 

 začít okamžitě sledovat informace poskytované ve sdělovacích prostředcích, 

místních rozhlasech a lokální sdělení, 

 řídit se pokyny orgánů státní správy, samosprávy a zasahujících složek IZS 

 na ohrožení upozornit své sousedy 

 v případě nutnosti si připravit evakuační zavazadlo 

 na základě vydaných pokynů se přesunout na stanovená místa mimo krizovou 

oblast po stanovených trasách 

 na základě vyžádání orgánů státní moci a místních orgánů samosprávy 

poskytnout pomoc pro zabezpečení záchranných opatření“ [1] 

 

2.4 Vyrozumění 

Při vyrozumění lze především o to, předat občanům prvotní informaci. „Vyrozumění 

lze definovat jako komplexní souhrn organizačních, technických a provozních opatření 

zabezpečujících včasné předání informací o hrozící či již vzniklé MU nebo KS orgánům 

krizového řízení, orgánům státní správy a samosprávy, právnickým osobám a podnikajícím 

fyzickým osobám dle havarijních nebo krizových plánů“.  

Hlavním cílem vyrozumění je zaktivovat osoby, zodpovědné za řízení a provádění 

preventivních opatření nebo opatření k odstraňování následků mimořádné události a řešení 

krizových situací. [1] 

2.4.1 Prostředky vyrozumění 

K vyrozumění lze pouţít několik komunikačních prostředků, mezi které řadíme např. 

telefonní spojení v pevné síti, mobilní spojení, rádiové spojení nebo elektronickou poštu. 

V České republice je k vyrozumění obyvatelstva pouţíván tzv. jednotný systém varování  

a vyrozumění, který zaručí včasné vyrozumění obyvatelstva. [1] 
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2.5 Evakuace 

Po varování a vyrozumění následuje evakuace obyvatelstva. „Evakuací se zabezpečuje 

přemístění osob, hospodářského zvířectva a věcných prostředků v daném pořadí priority  

z ohroženého prostoru na jiné území.“ [9] Rozdělení evakuace je znázorněno na obrázku 10. 

 

Obrázek 10 Rozdělení evakuace z hlediska rozsahu opatření a doby trvání [8] 

 

2.5.1 Rozdělení evakuace 

Evakuaci lze rozdělit do několika druhů. Na rozlišení druhů mají významnou úlohu 

dvě nejvýznamnější hlediska, dle kterých je moţné evakuaci dělit. V první řadě se evakuace 

dělí dle rozsahu opatření a to na: 

 evakuaci objektovou, která zahrnuje evakuaci obyvatelstva jedné budovy nebo 

malého počtu obytných budov 

 evakuaci plošnou, která zahrnuje evakuaci obyvatelstva části nebo celého 

urbanistického celku, případně většího územního prostoru 

Druhé významné hledisko je doba trvání evakuace. Zde můţeme evakuaci rozdělit na: 

 evakuaci krátkodobou, kdy ohroţení nevyţaduje dlouhodobé opuštění domova 

 evakuaci dlouhodobou, kdy ohroţení vyţaduje dlouhodobý pobyt mimo domov.  

Pro evakuované obyvatelstvo bez domova a bez moţnosti vlastního ubytování je 

nutno zabezpečit náhradní ubytování a v potřebném rozsahu organizovat opatření 
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k zajištění nouzového přeţití obyvatelstva pro zabezpečení jejich základních ţivotních 

potřeb, popřípadě opatření k zajištění ukrytí a individuální ochrany [8] 

Při vyhlášení evakuace, především, jedná-li se o evakuaci dlouhodobou, je nutné si připravit 

evakuační zavazadlo obr. 11. Evakuační zavazadlo by mělo obsahovat: 

 trvanlivé potraviny a tekutiny 

 kapesní nůţ, jídelní misku a příbor, otvírač na konzervy, šití 

 osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti 

 přenosné rádio s rezervními bateriemi, svítilnu, mobilní telefon 

 hygienické potřeby 

 léky 

 náhradní oblečení, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku  

 svíčky, zapalovač, zápalky [9]  

 

 

 
 

Obrázek 11 Evakuační zavazadlo [9] 
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2.6 Ukrytí obyvatelstva 

Ukrytím obyvatelstva se rozumí vyuţití úkrytů civilní ochrany a jiných vhodných 

prostorů, které se stavebními a jinými úpravami přizpůsobí k ochraně obyvatel. [9] Ukrytí 

obyvatelstva lze řešit dvěma způsoby. Prvním způsobem je ukrytí obyvatelstva ve stálých 

úkrytech. „Tvoří je trvalé ochranné prostory v podzemních částech staveb, úkryty vestavěné 

nebo úkryty samostatně stojící. Dělí se na: 

 stálé tlakově odolné úkryty, 

 stálé tlakově neodolné úkryty,  

 ochranné systémy podzemních dopravních staveb“ [1] 

Druhý způsobem, jak zajistit ukrytí obyvatelstva je vyuţití improvizovaných úkrytů. 

„Improvizované úkryty se budují k ochraně obyvatelstva před účinky světelného a tepelného 

záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům 

zbraní hromadného ničení v případě: 

 nouzového stavu, 

 stavu ohrožení státu, 

 válečného stavu“ [1]  

Při budování improvizovaných úkrytů je důleţité vybrat vhodný prostor. Můţe to být 

prostor v bytě nebo domě. Nejvhodnějšími prostory jsou sklepy s klenutými nebo 

ţelezobetonovými stropy, se silnými obvodovými zdmi a s co nejmenším počtem dveří  

a oken. V improvizovaném úkrytu je vhodné zalepit spáry lepicí páskou a zpevnit veškerá 

skla proti následnému zranění střepinami. [10] 

 

2.7 Individuální ochrana 

Při mimořádné události je nutné chránit jedince proti zasaţení radioaktivními, 

biologickými a toxickými látkami. Účinnou ochranu osob lze zajistit pomocí prostředků 

individuální ochrany. Podle druhu MU je důleţité zvolit vhodné prostředky individuální 

ochrany, abychom předešli kontaminaci osob. Prostředky individuální ochrany jsou tedy 

technické prostředky, které při včasném a správném pouţívání zabezpečují spolehlivou 
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ochranu před zasaţením nebezpečnými látkami. Prostředky individuální ochrany (viz. obrázek 

12) jsou děleny na dvě hlavní skupiny a to: 

Prostředky k ochraně dýchacích orgánů:  

 filtračního typy (ochranné masky)  

 izolačního typu (izolační dýchací přístroje) 

 

 

Obrázek 12 Členění prostředků ochrany dýchacích orgánů [9] 

 

 

Prostředky k ochraně povrchu těla: 

 izolačního typu 

 filtračního typu [1] 

 

                               

        Obrázek 13 Izolační ochranný převlek [12]        Obrázek 14 Filtrační ochranný převlek [13] 
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Prostředky individuální ochrany jsou poskytovány obyvatelstvu dle věkové kategorie. 

Rozlišují se prostředky individuální ochrany pro dospělé osoby a děti. Pro děti existují různé 

druhy dle věku dítěte. Jedná se o dětské ochranné vaky obrázek 15 a 16 poskytovány dětem 

do jednoho a půl roku. Pro starší děti ve věku do šesti let jsou určeny ochranné kazajky 

obrázek 17 a pro děti od jednoho a půl roku do osmnácti let jsou určeny dětské ochranné 

masky znázorněny na obrázku 18. 

 

      

                Obrázek 15 Dětský ochranný vak [11]            Obrázek 16 Dětský ochranný vak [11] 

 

 

 

                     

 Obrázek 17 Dětská ochranná kazajka [11]          Obrázek 18 Dětská ochranná maska [11] 
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2.8 Improvizovaná ochrana  

Při vzniku mimořádné události můţe nastat situace, kdy nebudou k dispozici 

prostředky individuální ochrany. I v tomto případě je nezbytné chránit dýchací orgány  

a povrch našeho těla. Je tedy velice důleţité umět si připravit improvizovanou ochranu 

svépomocí. Základem při tvorbě improvizované ochrany je vyuţití vhodných oděvních 

součástí, které jsou k dispozici v našich domácnostech. Pro správnou improvizovanou 

ochranu existují tři hlavní zásady, které zní: 

 celý povrch těla musí být zakrytý, ţádné místo nesmí zůstat nezakryté 

 všechny ochranné prostředky musíme co nejlépe utěsnit 

 k dosaţení většího ochranného účinku je zapotřebí kombinovat více ochranných 

prostředků a pouţívat oděv v několika vrstvách [9] 

Improvizovaná ochrana dýchacích cest a povrchu těla se pouţívá v různých situacích. 

Je určena pro přesun obyvatel do stálých úkrytů a při evakuaci obyvatelstva. Dále lze vyuţít  

k překonání zamořeného prostoru a úniku z něj. Po překonání zamořeného prostoru je 

zapotřebí prostředky improvizované ochrany zlikvidovat, nejlépe zavázat do plastového pytle. 

Pokud to aktuální situace umoţní, je vhodné se vysprchovat a převléknout. Je důleţité  

si uvědomit, ţe improvizovaná ochrana v ţádném případě neposkytuje stupeň ochrany jako 

prostředky individuální ochrany, tedy např. ochranné masky s filtry a její doba pouţitelnosti 

je časově omezená. Při správném pouţívání však můţe zachránit ţivot mnoha lidem  

a ochránit naše zdraví před váţným poškozením. [9] 

2.8.1 Ochrana hlavy 

K ochraně hlavy je vhodné pouţít čepice, šály nebo šátky, přes které je dobré převléct 

kapuci obrázek 19. Na kapuci je vhodné pouţít i ochranné přilby, které máme v domácnosti 

např. cyklistické, lyţařské nebo motocyklové. Přilby zvyšují ochranu před padajícími 

předměty. 
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Obrázek 19 Improvizovaná ochrana hlavy [14] 

  

2.8.2 Ochrana dýchacích cest a očí 

Ochraně dýchacích cest a očí je zapotřebí věnovat největší pozornost, kontaminace  

a následné poškození mohou způsobit fatální následky. Nejvhodnějším způsobem ochrany úst 

a nosu je pouţít sloţený kus flanelové látky či froté ručníku, který se mírně navlhčí ve vodě či 

vodném roztoku sody nebo kyseliny citrónové. Následně je nutné pomocí šátku nebo šály 

upevnit látku pevně v zátylku. Pro ochranu očí je vhodné pouţít brýle, které dobře těsní. 

Vhodné jsou např. lyţařské nebo plavecké. Pokud nejsou k dispozici brýle, je moţné 

k ochraně očí pouţít průhledný igelitový sáček. Sáček si zasaţení občané dají přes hlavu  

a stáhnou ho pomocí tkanic na úrovni lícních kostí, jak je vidět na obrázcích 20 a 21. 

 

   

Obrázek 20 Improvizovaná ochrana   Obrázek 21 Improvizovaná ochrana  

obličeje a očí [14]    obličeje a očí [11] 
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2.8.3 Ochrana trupu  

Při ochraně trupu lze pouţit mnoho druhů oděvů, neboť kaţdý oděv poskytuje určitou 

míru ochrany. Pro zvýšení ochrany je vhodné oděvy vrstvit. Při pouţití ochranného oděvu je 

nutné utěsnit oděv u krku, rukávů a nohavic. U krku je vhodné pouţít šálu, kterou je zapotřebí 

zamotat přes zvednutý límec bundy. Přes celý oděv je vhodné pouţít pláštěnku nebo plachtu, 

která se přehodí přes hlavu nebo se do ní osoba zabalí (obrázek 22 a 23). Druhy oděvů vhodné 

pro ochranu trupu jsou dlouhé zimní kabáty nebo bundy, kalhoty, kombinézy a šusťákové 

sportovní soupravy.  

 

    

        Obrázek 22 Improvizovaná ochrana těla [11]         Obrázek 23 Improvizovaná ochrana těla [14] 

 
 

2.8.4 Ochrana končetin 

Aby byla improvizovaná ochrana účinná, nesmí zůstat ţádné místo nezakryté. Je tedy 

nutné ochránit také horní a dolní končetiny. Pro horní končetiny se doporučuje pouţít gumové 

nebo koţené rukavice, přes které se převléknou rukávy a utěsní se pomocí gumičky nebo 

tkanic. Nohy se nejlépe ochrání vysokými botami nebo holinkami. I přes boty je nutné 

přetáhnout kalhoty a utěsnit je (obrázek 24, 25). [9] 
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         Obrázek 24 Improvizovaná ochrana [14]   Obrázek 25 Improvizovaná ochrana [14] 

 

2.9 Nouzové přeţití 

Zajištění nouzového přeţití obyvatelstva je jednou z hlavních opatření ochrany 

obyvatelstva. Zpravidla následuje po evakuaci. Důvodem k evakuaci můţe být krizová situace 

jako například ţivelní pohroma, technologické havárie nebo epidemie.  

Nouzové přeţití obyvatelstva je zabezpečováno v případech jsou-li lidé nuceni opustit 

svoje původní bydliště. Opatření k nouzovému přeţití obyvatel jsou zajišťována jeden aţ dva 

dny po vzniku krizové situace. Do té doby si musejí obce vystačit s místními opatřeními  

a občané jsou závislí na svých vlastních zásobách. Souhrn opatření k zajištění nouzového 

přeţití zahrnuje: 

 „nouzové ubytování 

 nouzové zásobování základními potravinami 

 nouzové zdroje pitné vody 

 nouzové zásobování pitnou vodou 

 nouzové základní služby obyvatelstvu 

 organizování humanitární pomoci 

 řízení a koordinace, informační systém“ [9] 

Zabezpečení nouzového přeţití obyvatelstva je ukončeno po návratu obyvatel  

do původních domovů a mimořádná opatření jiţ nejsou nutná. 
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3 Pouţitá metodologie 

3.1 Cíl výzkumu a metoda 

Metodologie bude provedena pomocí kvantitativního výzkumu. „Kvantitativní 

výzkum je metoda pro sběr dat, vědeckého i nevědeckého zkoumání, která má za cíl popsat 

zkoumanou oblast.“ [15] Kvantitativní metodu lze chápat také jako sběr dat, který je zaměřen 

na velké mnoţství respondentů. Respondent je „účastník výzkumu, který odpovídá  

na otázky.“ [15] Vybraní respondenti odpovídají na předem vytvořené otázky, které jsou 

součástí dotazníku. Vyplněné dotazníky budou následně statisticky vyhodnoceny.  

Za statistické zpracování lze povaţovat „zpracování dat získaných z dotazníků, které jsou 

vizualizovány do přehledné podoby, nejčastěji jsou data zpracovávána do grafů a tabulek.“ 

[15]  

Pro kvantitativní výzkum je zapotřebí si zvolit vhodnou strategii šetření. Proto  

se před aplikací kvantitativního výzkumu zaměříme na následující body: 

 jaký bude účel a cíl, jaké informace budou pomocí šetření zjištěny 

 jak budou data od občanů získávána, jaké otázky budou při sbírání dat pokládány  

a jakým způsobem  

 od koho budou data získávána, je zapotřebí zvolit vhodnou skupinu respondentů  

 jak budou získaná data analyzována, aby získané výsledky představovaly odpovědi  

na předem zvolené otázky [5] 

Kaţdé kvantitativní šetření je zaloţeno na šesti základních krocích, ze kterých 

kvantitativní výzkum vychází. Přehled jednotlivých kroků uvádí publikace [5] základy 

kvantitativního šetření. Základními prvky šetření jsou: 

 „Cíle 

 Výzkumné otázky 

 Dotazník 

 Vzorek 

 Strategie sběru dat 

 Strategie analýzy dat“  
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Cílem kvantitativního výzkumu je zjistit připravenost obyvatelstva na zvládání 

mimořádných událostí v Bystřici nad Pernštejnem a porovnat míru připravenosti dle 

věkových kategorií.  

 

3.2 Průběh výzkumu 

Nejprve bylo stanoveno sedm hypotéz. Hypotéza slouţí jako předpoklad toho, jak 

výzkum dopadne, tedy konkrétní otázka. Pomocí hypotézy lze předpokládaný závěr potvrdit 

nebo vyvrátit. [15]  

 Následně byly stanoveny okruhy k řešené problematice. Předem stanovené okruhy 

poskytují následně pomoc při tvorbě dotazníku.  

Sestavování dotazníku byl velice náročný a zdlouhavý proces. Nejprve bylo zapotřebí 

vytvořit úvodní slovo pro občany Bystřice nad Pernštejnem. Úvodní slovo slouţí  

k představení a následně informuje občany o cíli a způsobu zpracování získaných informací. 

Poté byly vytvořeny jednotlivé otázky. K jednotlivým okruhům byly vytvořeny vţdy dvě 

otázky. První otázka byla spíše teoretická. Druhá otázka byla naopak zaměřena na ověření 

znalostí z praktického hlediska. Při tvorbě dotazníků vzniklo několik variant. Různé varianty 

byly zpočátku rozdány úzkému okruhu obyvatel, aby bylo moţné ověřit, zda dotazník není 

pro občany příliš náročný. Cílem přezkoušení bylo zjistit, zda jsou otázky srozumitelné, jasné, 

jednoznačné a nejsou potíţe s jejich vyplňováním. Důleţité také bylo, aby dotazník nebyl 

příliš dlouhý a neodradil respondenty hned na počátku. V konečné fázi musel být zvolen 

způsob jejich doručení.  

Vytvořený dotazník tvoří soubor sedmnácti uzavřených otázek. Dotazník je zcela 

anonymní. Otázky se týkají řešené problematiky. Odpovědi jsou navrţeny tak, aby byla vţdy 

správná pouze jedna z nich. Vzorový dotazník je uveden v příloze č. 1.  
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3.2.1 Výběr vhodných respondentů 

Jiţ při tvorbě dotazníku je zapotřebí vzít v úvahu, jaké věkové kategorie budou  

na dotazník odpovídat a přizpůsobit tak jeho náročnost. První otázka v dotazníku je zaměřená 

na věkovou kategorii respondentů. Stěţejní bylo zjistit informovanost občanů Bystřice  

nad Pernštejnem. Aby mohlo být tohoto cíle dosaţeno, bylo zapotřebí rozdělit občany do tří 

věkových kategorií. První věkovou kategorii tvořili ţáci a studenti. Je tedy v rozpětí 10-25 let. 

Druhou věkovou kategorii tvoří lidé s ukončeným vzděláním a s praxí, jedná se o tzv. střední 

věk. U této skupiny respondentů je vyšší pravděpodobnost, ţe se s danou problematikou  

jiţ dříve setkali. Tvoří ji tedy občané ve věku 26-50 let. Poslední věkovou kategorii tvoří lidé 

s velkými ţivotními zkušenostmi a dlouho praxí. Velkou část třetí kategorie také tvoří občané 

v důchodovém věku. Do třetí věkové kategorie tedy řadíme občany ve věku 51 – 80 let. 

3.2.2 Sběr dat 

Dotazníky byly občanům rozdány osobně v písemné formě. Tento způsob se osvědčil, 

neboť z rozdaných 250 dotazníků se ke zpracování vrátilo 205 vyplněných dotazníků. 

Úspěšnost navrácení tedy byla 82%. Dotazníky vyplňovali ţáci základních škol, střední školy, 

studenti gymnázia a také senioři z domova důchodců.  

Z celkového počtu 205 vyplněných dotazníků se do průzkumu zapojilo 112 ţen a 93 

muţů. 

 

3.3 Hypotézy  

Před tvorbou dotazníku bylo nejprve vytvořeno sedm hypotéz. Hypotézy byly 

následně pouţity při vyhodnocení jednotlivých otázek. Hypotéza slouţí k potvrzení nebo 

vyvrácení zkoumaného problému. U hypotézy se tedy testuje její pravdivost na základě 

porovnání teorie se získanými daty z dotazníků. Hypotéza je tzv. tvrzení, které je vyjádřeno 

oznamovací větou. [18] 
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3.3.1 Navrhované hypotézy 

Hypotéza číslo 1 

Spoluobčané vědí, jaké základní informace mají hlásit na tísňovou linku při vzniku 

mimořádné události.  

 

Hypotéza číslo 2 

Respondenti znají telefonní čísla tísňových linek sloţek IZS. 

 

Hypotéza číslo 3 

Obyvatelé Bystřice nad Pernštejnem nevědí, kolik varovných signálů lze na území České 

republiky pouţít k jejich varování. 

  

Hypotéza číslo 4 

Respondenti nevědí, jak se mají zachovat po vyhlášení všeobecné výstrahy. 

 

Hypotéza číslo 5 

Dotazovaní nevědí, jak se dozvědí o připravované evakuaci. 

 

Hypotéza číslo 6 

Obyvatelé neumějí vyuţít improvizovanou ochranu při úniku nebezpečné látky.  

 

Hypotéza číslo 7 

Respondenti nevědí, kolik stupňů povodňové aktivity se rozlišuje na území České republiky  

a při kterém stupni je nutné zahájit evakuaci. 
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4 Empirická část 

Praktickou část tvoří z velké části vyhodnocení dotazníků od 205 respondentů. 

Vyhodnocení dotazníků bude probíhat po jednotlivých otázkách, u kterých bude vţdy 

uvedena správná odpověď a počet dotazovaných, kteří odpověděli správně. Součástí 

vyhodnocení dotazníků bude také konfrontace jednotlivých hypotéz se získanými daty.  

Součástí praktické části bude dále vyhodnocení rizik na daném území, tedy v Bystřici 

nad Pernštejnem. Budou zde uvedeny mimořádné události, které se mohou ve městě 

vyskytnout s poměrně vysokou pravděpodobností.  Následně bude aplikována metoda analýza 

vzniku mimořádných událostí, pomocí které se následně vypočítá míra rizika. Dále bude 

vyhodnoceno, jaká mimořádná událost představuje pro Bystřici nad Pernštejnem největší 

riziko.  

Cílem je zjistit informovanost obyvatelstva a porovnat znalosti dle věkových skupin.  

 

4.1 Vyhodnocení dotazníků 

Celkem bylo rozdáno 250 dotazníků. Dotazníky byly rozdávány osobně v písemné 

formě. Osobní forma byla zvolena z důvodu nejvyšší návratnosti. Z rozdaných 250 dotazníků 

se k vyhodnocení vrátilo 205 vyplněných dotazníků znázorněno na grafu 1. Úspěšnost 

navrácení tedy byla 82%. Celý výzkum trval čtyři měsíce.  

 

 

                        Graf 1 Úspěšnost vyplnění dotazníků 
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205 

Rozdané dotazníky Vyplněné dotazníky
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První otázka se zabývala věkovou kategorii respondentů, jelikoţ jedním z cílů 

kvantitativního výzkumu bylo porovnání znalostí jednotlivých věkových skupin. Aby mohlo 

být provedeno porovnání znalostí a informovanosti obyvatel bylo nutné občany nějakým 

vhodným způsobem rozdělit. Věkové kategorie byly tedy rozděleny na tři skupiny  

(viz. tabulka 1). Nejvíce dotazníků vyplnili respondenti první věkové kategorie, tedy občané  

ve věku 10-25 let. Nejméně vyplněných dotazníků měla naopak třetí věková kategorie, kterou 

tvořili spoluobčané ve věku 51-80 let. Celkový počet vyplněných dotazníků dle věkových 

kategorií byl téměř shodný.  

Druhá otázka dotazníku byla zaměřena na pohlaví respondentů. Kvantitativního 

výzkumu se zúčastnilo 112 ţen a 93 muţů. Vzhledem k pohlaví se tedy do kvantitativního 

výzkumu zapojilo více ţen.  

 

Tabulka 1 Věkové kategorie 

Věková kategorie 10-25 let 26-50 let 51-80 let 

Vyplněno celkem: 73 67 65 

 

4.1.1  Vyhodnocení dle otázek 

Vyhodnocení dotazníků bude prováděno po jednotlivých otázkách. Kaţdá otázka bude 

vyhodnocena zvlášť a u některých se také aplikuje jedna ze sedmi hypotéz. Pro lepší orientaci 

ve výsledcích bude pouţito grafické znázornění. 

 

První otázka: 

Cílem první otázky bylo rozdělení dotazovaných na jednotlivé věkové kategorie. První 

věkové kategorie se zúčastnilo 73 respondentů ve věku 10-25 let. Občané ve věku 26-50 let 

vyplnili celkem 67 dotazníků a spoluobčané třetí věkové kategorie vyplnili 65 dotazníků.  

Nejvíce vyplněných dotazníků se shromáţdilo od první věkové kategorie graf 2. 
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Graf 2 Věkové kategorie 

 

 

Druhá otázka:  

Druhá otázka dotazníku byla zaměřena na pohlaví respondentů. Kvantitativního 

výzkumu se zúčastnilo 112 ţen a 93 muţů, coţ je znázorněno v grafu 3. 

 

 

 

Graf 3 Pohlaví respondentů 
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Třetí otázka: 

Cílem třetí otázky bylo zjistit, zda občané vědí, co je mimořádná událost. Správná 

odpověď byla za c), tedy škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními 

vlivy, a také havárie, které ohroţují ţivot, zdraví, majetek nebo ţivotní prostředí  

a vyţadují provedení záchranných a likvidačních prací. Správně odpovědělo 201 

dotazovaných.  

 

 

Graf 4 Vyhodnocení třetí otázky 

 

Na třetí otázku nejlépe shodně odpověděli druhá a třetí věková kategorie se 100 

procenty správných odpovědí znázorněno na grafu 5.  

 

 

Graf 5 Počet správných odpovědí dle věkových kategorií 
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Čtvrtá otázka: 

Cílem čtvrté otázky bylo prověřit, zda občané umějí rozeznat mimořádnou událost 

v běţném ţivotě. Správně odpovědělo 99 % dotazovaných.  

 

Graf 6 Vyhodnocení čtvrté otázky 

 

Úspěšnost na čtvrtou otázku byla velice vysoká. Zcela správně odpověděla druhá 

věková kategorie. S jednou chybou odpověděly shodně zbylé dvě věkové kategorie graf 7. 

 

 

Graf 7 Počet správných odpovědí dle věkových kategorií 
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Pátá otázka: 

Cílem páté otázky bylo zjistit, zda občané umějí nahlásit mimořádnou událost  

na tísňovou linku. Správně odpovědělo 198 respondentů. Procentuální výsledek správných 

odpovědí činil téměř 98%. 

 

 

Graf 8 Vyhodnocení páté otázky 

 

Na pátou otázku odpověděla nejlépe třetí věková kategorie. S 64 správnými 

odpověďmi a pouze jednou špatnou odpovědí graf 9.  

 

 

Graf 9 Počet správných odpovědí dle věkových kategorií 
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Hypotéza číslo 1: Spoluobčané vědí, jaké základní informace mají hlásit na tísňovou linku  

při vzniku mimořádné události. Hypotéza byla potvrzena. 

 

Šestá otázka: 

Cílem šesté otázky bylo vyhodnotit, zda obyvatelé znají telefonní čísla základních 

sloţek integrovaného záchranného systému znázorněno na grafu 10.  

 

 

Graf 10 Počet správných odpovědí 

 

Na otázku číslo šest správně odpovědělo 204 respondentů. Je tedy patrné, ţe obyvatelé 

všech věkových kategorií znají telefonní čísla základních sloţek IZS. Nejlépe odpověděla 

první a druhá věková kategorie. Pouze třetí věková kategorie měla jednu nesprávnou odpověď 

(viz graf 11). 
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Graf 11 Porovnání správných odpovědí dle věkových kategorií 

 

Hypotéza číslo 2: Respondenti znají telefonní čísla tísňových linek sloţek IZS. Hypotéza 

byla potvrzena. 

 

Sedmá otázka: 

Cílem otázky bylo zjistit, zda dotazovaní vědí, jaké telefonní číslo mají pouţít  

při poškození nebo ohroţení zdraví. Otázka číslo sedm byla doplňující otázkou 

k předcházející otázce (graf 12 příloha č. 4).  

Nejlépe odpověděla opět shodně druhá a třetí věková kategorie, se 100% správných 

dopovědí (graf 13 příloha č. 4).  Při této ověřovací otázce vyšlo najevo, ţe se občané Bystřice 

nad Pernštejnem orientují v této oblasti velice dobře, neboť obě otázky na téma telefonní čísla 

IZS byly zodpovězeny nejlépe ze všech otázek v dotazníku.  

 

Osmá otázka: 

Cílem osmé otázky bylo zjistit, zda občané vědí, kolik varovných signálů se 

v současné době pouţívá pro varování obyvatel na území České republiky. Z grafu č. 14 je 

vidět, ţe správně odpovědělo pouze 62 dotazovaných. Otázka číslo osm měla nejmenší počet 

správných odpovědí.  
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Graf 14 Vyhodnocení osmé otázky 

 

Všechny tři věkové kategorie měly velký počet nesprávných odpovědí. Nejlépe 

odpověděla věková kategorie 10-25 let s 33 procenty správných odpovědí (viz. graf 15).  

 

 

Graf 15 Vyhodnocení dle věkových kategorií 

 

Hypotéza číslo 3: Obyvatelé Bystřice nad Pernštejnem nevědí, kolik varovných signálů lze  

na území České republiky pouţít k jejich varování. Hypotéza byla potvrzena. 

0

20

40

60

80

100

120

140

a b c

62 

125 

18 

Kolik varovných signálu pouţíváme pro varování obyvatel v ČR? 

0

10

20

30

40

50

10-25 let 26-50 let 51-80 let

24 
20 

18 

49 47 47 

Srovnání odpovědí dle věkových kategorií 

OK

NOK



36 

 

Devátá otázka: 

Cílem otázky bylo zjistit, zda občané vědí, jak mají postupovat po zaznění všeobecné 

výstrahy.  

 

Graf 16 Znázornění počtu správných odpovědí 

Správně odpovědělo celkem 199 dotazovaných graf 17. Nejlépe odpověděli občané  

ve věku 26-50 let, kteří neměli ţádnou špatnou odpověď.  

 

 

Graf 17 Porovnání správných odpovědí dle jednotlivých kategorií 

 

Hypotéza číslo 4: Respondenti nevědí, jak se mají zachovat po vyhlášení všeobecné výstrahy. 

Hypotéza byla vyvrácena. 
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Desátá otázka: 

Cílem otázky bylo zjistit, jaké rozlišujeme základní sloţky integrovaného záchranného 

systému. Správně odpovědělo 167 respondentů znázorněno na grafu 18 v příloze č. 5. 

Nejlépe odpověděla druhá věková kategorie, která měla 87% správných odpovědí  

(viz. graf 19 příloha č. 5).   

 

Jedenáctá otázka: 

Cílem otázky bylo ověřit, zda občané vědí, jak postupovat, kdyţ spatří hořící 

spotřebič. 

Celkem odpovědělo správně 194 respondentů. Nejlépe odpověděli respondenti z druhé 

věkové kategorie, kteří měli celkem 66 správných odpovědí (viz. graf 21 příloha  

č. 6). 

 

Dvanáctá otázka: 

Cílem dvanácté otázky bylo ověřit, zda občané vědí, co je to evakuace. Správně 

odpovědělo 160 dotazovaných, coţ je patrné z grafu 22 v příloze č. 7. 

Na dvanáctou otázku odpověděli nejlépe respondenti ve věku 26-50 let. Respondenti 

z této kategorie odpověděli správně z 90 procent graf 23 příloha č. 7. 

 

Třináctá otázka: 

Cílem bylo ověřit, zda dotazovaní vědí, jak se dozví o připravované evakuaci. Správně 

odpovědělo celkem 199 respondentů graf 24. 
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Graf 24 Vyhodnocení třinácté otázky 

 

Na třináctou otázku odpověděla nejlépe druhá věková kategorie, která měla 98,6% 

správných odpovědí znázorněno v grafu 25. 

 

 

Graf 25 Porovnání odpovědí dle věkových kategorií 

 

Hypotéza číslo 5: Dotazovaní nevědí, jak se dozvědí o připravované evakuaci. Hypotéza 

byla vyvrácena. 
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Čtrnáctá otázka: 

Cílem této otázky bylo zjistit, zda občané vědí, co je to improvizovaná ochrana. 

Správně odpovědělo 175 respondentů (viz. graf 26). 

 

 

Graf 26 Vyhodnocení čtrnácté otázky 

 

Na čtrnáctou otázku nejlépe odpověděla druhá věková kategorie. Respondenti 

odpověděli z 90% správně. Na rozdíl od první kategorie, kde zodpovědělo správně 88% 

dotazovaných znázorněno na grafu 27. 

 

 

Graf 27 Srovnání odpovědí dle věkových kategorií 

 

Hypotéza číslo 6:  Obyvatelé neumějí vyuţít improvizovanou ochranu při úniku nebezpečné 

látky.  Hypotéza byla vyvrácena. 
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Patnáctá otázka: 

Cílem bylo prověřit, zda občané vědí, jaký je nejvhodnější způsob ochrany dýchacích 

cest. Správně odpovědělo 201 respondentů. 

Na tuto otázku odpověděla nejlépe první věková kategorie, ze které odpovědělo 72 

respondentů správně znázorněno na grafu 29 příloha č. 8. 

 

Šestnáctá otázka: 

Cílem otázky bylo zjistit informovanost obyvatel o počtu stupňů povodňové aktivity. 

Z grafu 30 je patrné, ţe správně odpovědělo 185 dotazovaných. 

 

 

Graf 30 Vyhodnocení šestnácté otázky 

 

Nejlépe odpověděla první věková kategorie s 68 správnými odpověďmi. 
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Graf 31 Počet odpovědí dle věkových kategorií 

 

Hypotéza číslo 7: Respondenti nevědí, kolik stupňů povodňové aktivity se rozlišuje na území 

České republiky a při kterém stupni je nutné zahájit evakuaci. Hypotéza byla vyvrácena. 

 

Sedmnáctá otázka: 

Cílem poslední otázky bylo ověřit, zda občané vědí, jak mají postupovat při vyhlášení 

třetího stupně povodňové aktivity. Správně odpovědělo 165 respondentů.  

Na poslední otázku nejlépe odpověděla první věková kategorie s 69 správnými 

odpověďmi graf 33 příloha 9.  

 

4.2 Porovnání znalostí dle věkových kategorií 

Nyní bude provedeno srovnání jednotlivých věkových kategorií, aby se zjistilo, která 

věková kategorie v Bystřici nad Pernštejnem je nejvíce informovaná.  

Pro porovnání byla vytvořena tabulka č. 2. Tabulka se rozdělila do tří sloupců  

dle věkových kategorií respondentů a na jednotlivé řádky podle čísel otázek. Hodnocení  

do tabulky číslo 2 začne aţ od třetí otázky, jelikoţ pomocí prvních dvou otázek byl zjišťován 

věk a pohlaví respondentů. Docházelo by tedy k následnému zkreslení výsledků. 
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K vyhodnocení bude pouţito bodové ohodnocení. K věkové skupině, která zodpověděla 

danou otázku nejlépe, se přiřadí 1 bod. U otázky číslo 6 a číslo 7 byl přiřazen 1 bod zároveň 

dvěma věkovým kategoriím, jelikoţ odpověděly shodně na 100%. Na závěr bude spočítáno, 

která věková kategorie získala největší počet bodů. 

 

Tabulka 2 Vyhodnocení otázek z dotazníků dle věkových kategorií 

Věkové kategorie 10-25 let 26-50 let 51-80 let 

otázka č. 3   1 1 

otázka č. 4   1   

otázka č. 5     1 

otázka č. 6 1 1   

otázka č. 7   1 1 

otázka č. 8 1     

otázka č. 9   1   

otázka č. 10   1   

otázka č. 11   1   

otázka č. 12   1   

otázka č. 13   1   

otázka č. 14   1   

otázka č. 15 1     

otázka č. 16 1     

otázka č. 17 1     

Počet správných odpovědí celkem: 5 10 3 

 

Z počtu správných odpovědí znázorněných v tabulce č. 2 je patrné, ţe nejlépe 

odpovídala střední věková kategorie, tedy občané ve věku 26-50 let. Celkem odpověděli 

nejlépe na deset otázek. Je tedy zřejmé, ţe jejich znalosti jsou v této oblasti největší. První 

věková kategorie tedy dotazovaní ve věku 10-25 let jsou na druhém místě v hodnocení 

informovanosti obyvatel Bystřice nad Pernštejnem. Nejhůře dopadla třetí věková kategorie, 

která odpověděla nejlépe ve třech otázkách.  
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Nejtěţší otázka pro občany byla otázka číslo 8, tedy kolik varovných signálů  

se pouţívá pro varování obyvatel na území ČR. Na tuto otázku odpovědělo správně pouze  

62 dotazovaných. Z věkových kategorií odpověděli na otázku číslo 8 nejlépe respondenti  

ve věku 10-25 let. Naopak nejsnazší otázky z dotazníku dle počtu správných odpovědí byly 

dvě. Obě dvě otázky se týkaly telefonních čísel na základní sloţky integrovaného 

záchranného systému. Na tyto dvě otázky odpovědělo správně celkem 204 respondentů tedy 

téměř 100%. Je jasné, ţe občané všech věkových kategorií znají velice dobře telefonní čísla 

tísňových linek. 

Z celkového shrnutí informovanosti občanů Bystřice nad Pernštejnem vyplývá,  

ţe všichni obyvatelé jsou dobře informováni a jsou dostatečně připraveni na vznik mimořádné 

události.  

 

4.3 Analýza vzniku MU 

V druhé polovině praktické části diplomové práce bude aplikována metoda analýza 

vzniku mimořádných událostí. Metoda je vhodná pro stanovení mimořádných událostí, které 

se mohou v Bystřici nad Pernštejnem vyskytnout. Následně bude vypočítána míra rizika 

jednotlivých mimořádných událostí a vyhodnoceno, která mimořádná událost představuje  

pro Bystřici největší riziko.  

4.3.1 Popis Bystřice nad Pernštejnem  

Bystřice (viz. obrázek 29 příloha 10) je obec s rozšířenou působností a ţije  

zde přibliţně 10 000 obyvatel. Nachází se v kraji Vysočina, okres Ţďár nad Sázavou. 

Nadmořská výška Bystřice nad Pernštejnem je 535 m.  

Nachází se zde tři mateřské školky, dvě základní školy, dvě střední školy a jedno 

odborné učiliště. Střed města tvoří náměstí s mnoha obchody a kostelem sv. Vavřince.  

Na okraji města se nachází průmyslová zóna, ve které je patnáct větších továren. Do města 

vede autobusové i vlakové spojení a je zde i moţnost sportovního vyţití. Ve městě se nachází 

sportovní hala, venkovní bazén, tenisové kurty, fotbalové hřiště a lanové centrum Siesta park 

(viz. obrázky  30, 31 v příloze č. 10). 
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V Bystřici jsou dobře dostupné i zdravotnické sluţby, Poblíţ náměstí je poliklinika  

s  lékárnou. Veškeré kulturní akce se odehrávají v kulturním domě. Okrajem města vede 

hlavní silnice I. třídy č. 19. Ve městě se nachází také dvě čerpací stanice.  

Městem Bystřice nad Pernštejnem protéká potok „Bystřička“. Potok vytéká z pět 

kilometrů vzdáleného Domanínského rybníka, který slouţí k rekreačním účelům.  

Nad Domanínským rybníkem se nachází Skalský rybník. Komplex těchto dvou rybníků 

reguluje mnoţství vody v Bystřickém potoku „Bystřičce“. Nad Bystřicí směrem na Věchnov 

se vyskytuje další rybník zvaný Argentina.       

4.3.2 Aplikace metody  

Na daném území Bystřice nad Pernštejnem se aplikuje metoda analýza vzniku 

mimořádných událostí. Metoda spočívá ve „stanovení množiny mimořádných událostí, 

 u kterých se předpokládá, vzhledem k jejich rozsahu a dopadu, vyhlášení třetího nebo 

zvláštního stupně poplachu.“ [21] Jedná se o metodu expertních odhadů, která vznikla  

na základě zkušeností a vzájemné spolupráce členů expertního týmu. Členové tohoto týmu 

pomocí svých odhadů stanovili u jednotlivých MU tzv. kvantitativní ukazatele. Kvantitativní 

ukazatele představují stanovení rozsahu ohroţení pro společnost a následná opatření. Metodu 

vypracoval HZS Moravskoslezského kraje. Tuto metodu lze aplikovat na konkrétní území 

nebo podnik. Je tvořena dvěma částmi: 

„1. Definování mimořádných událostí s analýzou následků 

2. Výsledky souhrnné analýzy vzniku mimořádné události na základě míry rizika“ [21] 

Při aplikaci metody analýza vzniku mimořádné události se bude postupovat podle 

vývojového diagramu uvedeného na obrázku 32 příloha č. 11.  

4.3.3 Stanovení MU 

V Bystřici nad Pernštejnem mohou vzniknout různé MU. Pro tuto analýzu budou 

zvoleny mimořádné události, které by měly váţné následky a pravděpodobnost jejich vzniku 

je poměrně vysoká. Celkem bude v analýze vzniku mimořádných událostí zhodnoceno sedm 

mimořádných událostí.  
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První mimořádná událost, která ve městě můţe vzniknout, je povodeň způsobená 

přívalovými dešti. Povodeň je „mimořádná událost, kdy se následkem dešťů, táním sněhu  

a ledovců nebo náhlým uvolněním překážky ve vodním toku - tzv. zvláštní povodně (protržení 

hráze přehrady, sesuv svahu během dešťů) zvětší průtok vody a zvedne hladinu tak, že se voda 

z koryt vylévá a zaplavuje okolní území.“ [22] 

 

         Obrázek 26 Povodeň [22] 

 

Druhou mimořádnou událostí je poţár továrny, v průmyslově zóně města. Poţár je 

„nekontrolovatelný oheň, při kterém dochází k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat,  

ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí, nebo k bezprostřednímu 

ohrožení osob, zvířat, materiálních hodnot nebo životního prostředí.“ [23] Rizikem vzniku 

poţáru na pracovišti se podrobně zabývá publikace [26].  

 

Obrázek 27 Poţár [22] 

Další moţnou MU je únik nebezpečné látky, konkrétně chlóru z čistírny odpadních 

vod. „Chlór je intenzivně dráždivá látka žlutozelené barvy s typickým ostře štiplavým 

zápachem. Působí dusivě. Dráždí zejména dýchací cesty (způsobuje dráždivý kašel), oči  

a kůži. Vyšší koncentrace může způsobit otok nebo zánět plic.“ [24] Publikace [28] se 

komplexně věnuje úniku nebezpečných látek a jejich následnou ekologickou analýzou rizik.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ohe%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Smrt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zran%C4%9Bn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zv%C3%AD%C5%99e
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD
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          Obrázek 28 Únik nebezpečné látky [22] 

           

Městem prochází hlavní silnice, která tvoří nejdůleţitější spojnici mezi Ţďárem nad 

Sázavou a Brnem. Je zde tedy moţnost dopravní nehody.  

Na kaţdém místě naší republiky se můţe objevit silný vítr, který dosahuje rychlosti 

vichřice. „Vítr je proudění vzduchu, které vzniká v důsledku vyrovnávání tlaku vzduchu  

v různých oblastech. Tlak vzduchu není stálý a mění se i v závislosti na teplotě. Čím větší jsou 

tlakové rozdíly, tím silnější je vítr (teplý vzduch stoupá nahoru, studený klesá dolů). Vítr sám 

o sobě nepředstavuje pro člověka bezprostřední nebezpečí. Nebezpečným se stává  

se zvyšováním své intenzity a rychlosti a následným působením na předměty a objekty v okolí 

člověka. Vítr může lámat větve, vyvracet stromy, ničit budovy, elektrické vedení, telefonní 

linky apod. Rychlost větru se udává v m/s nebo km/h. Vítr začíná dělat škody od rychlosti 20 

m/s, nebo-li 72 km/h. Člověk se udrží na nohou do rychlosti 36 m/s, což je přibližně 130 km/h. 

Při rychlosti 44 m/s, což je přibližně 158 km/h, může být člověk vyzdvižen a nesen větrem.“ 

[22] Proto je zapotřebí se vznikem vichřice počítat i v Bystřici. 

Předposlední MU je v zimním období výskyt námrazy a náledí, který je v Bystřici 

poměrně častý. Mezi nejčastější nebezpečí patří námraza, mrznoucí déšť, ledovka a náledí 

především na komunikacích. Při silných mrazech bývají nejvíce ohroţeny vodovody, rozvody 

tepla, plynu i elektrické energie. Při jejich zamrznutí můţe dojít k poškození a tím  

k následným škodám vzniklým z důvodu nutnosti zastavení výroby a obchodu. Výskyt náledí 

můţe pro obyvatele znamenat zvýšenou pravděpodobnost vzniku dopravní nehody a tím  

i úmrtí. Silné námrazy také způsobují pády částí stromů. [22] 

Bystřice má poměrně vysokou nadmořskou výšku, proto je zde v zimě vţdy velké 

mnoţství sněhu a hrozí zde sněhová kalamita. Při dlouhodobém vydatném sněţení bývá 

ohroţena doprava. Následně je ohroţeno zásobování, doprava do zaměstnání, do škol  

a domovů. [22] 
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4.3.4 Určení ukazatelů pro kaţdý typ MU 

Pro výpočet míry rizika je nutné u kaţdé mimořádné události stanovit jednotlivé 

ukazatele. Nejprve se stanoví čtyři ukazatele, kterými jsou pravděpodobnost vzniku MU, 

časová predikce, doba trvání a ohroţení. Následně bude z těchto údajů spočítána míra rizika.  

 

1. Hodnocení MU dle pravděpodobnosti vzniku (P) 

Dle tabulky č. 3 bude stanovena pravděpodobnost vzniku jednotlivých mimořádných 

událostí. Pravděpodobnost je vyjádřena jako četnost výskytů za určité období. 

Pravděpodobnost, která bude určena dle tabulky č. 3, se zapíše k jednotlivým MU do tabulky 

č. 14. 

Tabulka 3 Stanovení pravděpodobnosti u MU [21] 

 
 

 

2. Predikce (Pr) 

Predikce je tzv. doba předpovědi vzniku MU před jejím skutečným vznikem. Některé 

mimořádné události můţeme předvídat s pouţitím moderních technologií i několik hodin před 

tím neţ se naplno projeví jejich ničivé účinky. Predikce hraje významnou roli především při 

varování obyvatel a aplikaci preventivních opatření. Predikce se stanoví podle číselné škály  

1-5 uvedené v tabulce č. 4 a následně se zaznamená do tabulky č. 14. 

 

Tabulka 4 Predikce [21] 
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3. Doba trvání (T) 

Doba trvání MU stanovuje odhadovanou délku trvání MU do doby, neţ dojde 

k obnovení základních sluţeb pro obyvatele. Pro hodnocení lze opět pouţít hodnotící škálu  

od 1-5. Doba trvání bude stanovena dle tabulky č. 5 a výsledná čísla dle stupnice budou 

uvedeny do tabulky č. 14. 

Tabulka 5 Doba trvání [21] 

 

 

4. Ohroţení 

V analýze vzniku MU zahrnuje pojem ohroţení pět základních subjektů, u kterých je 

třeba vzít v úvahu moţné ohroţení při vzniku MU. Jedná se o obyvatelstvo, plochy, ohroţené 

objekty a obce, dopravní prostředky a chov zvířat. Jednotlivé ohroţené subjekty se ohodnotí 

podle níţe uvedených tabulek a výsledek se uvede do společné tabulky č. 15. 

 

Ohroţení obyvatelstva (O)  

Tabulka 6 Ohroţení obyvatelstva [21] 

 
 

Ohroţení ploch (S) 

Tabulka 7 Ohroţení ploch [21] 
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Ohroţené budovy a obce (B) 

 
Tabulka 8 Ohroţení objektů a obcí [21] 

 

 

Ohroţené dopravní prostředky (D) 

 
Tabulka 9 Ohroţení dopravních prostředků [21] 

 

 

Ohroţený chov zvířat (C) 

Tabulka 10 Ohroţení chovu zvířat [21] 

 

 

 

5. Potřeba sil a prostředků (Z) 

Další ukazatelé, které je nutné stanovit, jsou síly a prostředky, které budou potřeba  

při záchranných a likvidačních pracích sloţek integrovaného záchranného systému. Opět  

se pouţije hodnotící škála 1-4. (tabulka č. 11 příloha č. 12). Výsledky budou následně 

zaznamenány do níţe uvedené tabulky č. 15. 
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6. Nutnost koordinace sloţek (K) 

Postup zasahujících sloţek musí být koordinován, z tohoto důvodu bude pouţita 

tabulka č. 12 uvedená v příloze č. 12, kde jsou rozděleny jednotlivé stupně koordinace 

s vyuţitím hodnotící škály 1-4. Bodové hodnocení se uvede k jednotlivým MU do tabulky  

č. 15. 

Nyní jsou stanoveny ukazatelé, u jednotlivých MU. Dále je nutné provést zařazení 

mimořádných událostí do kategorií podle předpokládaného stupně poplachu. Zařazení  

se provede dle tabulky č. 13 uvedené v příloze č. 12. Výsledky budou následně uvedeny  

do tabulky č. 14.  

 

Zařazení MU do kategorií 

Kategorie se určí podle zvolené stupnice. Přičemţ lze vycházet ze sumy ohroţení. 

Podle součtu ohroţení budou rozděleny čtyři kategorie.  

I. kategorie: 0-9 

II. kategorie: 10-19 

III. kategorie: 20-29 

IV. kategorie: 30 a více 

 

Tabulka 14 Definování MU s analýzou následků 

 

Číslo 

MU 

 

Typ MU 

 

Pravdě-

podobnost 

 

Časová 

predikce 

 

Doba 

trvání 

 

Ohroţení – potřeba 

SaP 

 

Míra 

rizika 

Suma 

ohroţení 

Kategorie 

MU 

1 Povodeň 2 2 3 19 II. 57 

2 Poţár 3 1 2 17 II. 102 

3 Únik neb. 

látky 

3 1 1 20 III. 60 

4 Dopravní 

nehoda 

4 1 2 13 II. 104 

5 Vichřice 2 3 3 23 III. 46 

6 Námraza, 

náledí 

4 3 2 19 II. 51 

7 Sněhová 

kalamita 

4 3 2 20 III. 53 
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4.3.5 Výpočet míry rizika 

Obecně lze vyjádřit výpočet míry rizika následovně: 

 

MR = P*T*(O+S+B+D+C+Z+K)/Pr 

 

Nyní se provede výpočet míry rizika u jednotlivých mimořádných událostí: 

Povodeň:  MR = 2*3*(3+4+3+2+1+3+3)/2 = 57 

Poţár:   MR = 3*2*(3+3+3+1+1+3+3)/1 = 102 

Únik neb. l.:  MR = 3*1*(4+4+3+1+3+2+3)/1 = 60 

Doprav. nehoda: MR = 4*2*(2+2+1+3+1+2+2)/1 = 104 

Vichřice:  MR = 2*3*(4+4+4+2+3+3+3)/3 = 46 

Námraza, náledí: MR = 4*2*(3+4+4+3+1+2+2)/3 = 51 

Sněhová kalamita: MR = 4*2*(4+4+4+3+1+2+2)/3 = 53 

 

Výsledky, které vyšly pro výpočet míry rizika, se zaznamenají do tabulky č. 14. 

 

Tabulka 15 Určení ohroţení, opatření a následný stupeň poplachu 

Číslo 

MU 

Typ MU Ohroţení Opatření Stupeň 

poplachu 
Obyva-

telstvo 

Plocha Budovy 

obce 

Dopravní 

prostředky 

Chov 

zvířat 

Potřeba 

SaP 

Koordi

nace 

1 Povodeň 3 4 3 2 1 3 3 II. 

2 Poţár 3 3 3 1 1 3 3 II. 

3 Únik n. l. 4 4 3 1 3 2 3 III. 

4 Dopravní 

nehoda 

2 2 1 3 1 2 2 II. 

5 Vichřice 4 4 4 2 3 3 3 III. 

6 Námraza, 

náledí 

3 4 4 3 1 2 2 II. 

7 Sněhová 

kalamita 

4 4 4 3 1 2 2 III. 
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4.3.6 Výpočet korigované míry rizika 

V tomto okamţiku je zapotřebí si vypočítat korigovanou míru rizika. Korigovaná míra 

rizika udává míru rizika bez zahrnutí pravděpodobnosti. Lze ji obecně vyjádřit pomocí 

vzorce: 

MRkor  = T*(O+S+B+D+C+Z+K)/Pr 

 

Následně se provede výpočet korigované míry rizika u jednotlivých mimořádných událostí: 

Povodeň:  MRkor  = 3*(3+4+3+2+1+3+3)/2 = 28,5 

Poţár:   MRkor = 2*(3+3+3+1+1+3+3)/1 = 34 

Únik neb. l.:  MRkor = 1*(4+4+3+1+3+2+3)/1 = 20 

Doprav. nehoda: MRkor = 2*(2+2+1+3+1+2+2)/1 = 26 

Vichřice:  MRkor = 3*(4+4+4+2+3+3+3)/3 = 23 

Námraza, náledí: MRkor = 2*(3+4+4+3+1+2+2)/3 = 12,6 

Sněhová kalamita: MRkor = 2*(4+4+4+3+1+2+2)/3 = 13,3 

 

Výsledky, které se vypočítaly pomocí obecného vzorce pro výpočet korigonavé míry rizika, 

se zapíší do tabulky č. 16. 

Tabulka 16 Stanovení výsledné míry rizika 

 

 

 

Typ MU 

 

Kategorie 

událostí 

 

Pořadí dle 

výsledné 

MR 

 

MR 

 

Míra 

rizika 

korigo-

vaná 

 

Následné havárie 

 

Pravdě-

podobnost 

 

Výsled-

ná MR 

Seznam 

dle čísel: 

Suma 

MR kor. 

1 Povodeň II. 2 57 28,5 3,4 46 2 149 

2 Poţár II. 3 102 34 3,4 46 3 240 

3 Únik n. l. III. 2 60 20 2,4 60 3 240 

4 Dopravní 

nehoda 

II. 2 104 26 2,3 54 4 320 

5 Vichřice III. 2 46 23 2,3,4 80 2 206 

6 Námraza, 

náledí 

II. 2 51 12,6 3,4 46 4 235 

7 Sněhová 

kalamita 

III. 1 53 13,3 1,4 54,5 4 271 
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Nyní se stanoví, jaké mohou probíhající mimořádné události způsobit následné MU. 

4.3.7 Výpočet výsledné míry rizika: 

Výslednou míru rizika lze obecně vyjádřit pomocí vzorce: 

 

MRv = MR+(P* MRkor) 

 

Povodeň:  MRv = 57 + (2*46) = 149 

Poţár:   MRv = 102 + (3*46) = 240 

Únik neb. látky: MRv = 60 + (3*60) = 240 

Doprav. nehoda: MRv = 104 + (4*54) =320 

Vichřice:  MRv = 46 + (2*80) = 206 

Námraza, náledí: MRv = 51 + (4*46) = 235 

Sněhová kalamita: MRv = 53 + (4*54,5) = 271 

 

Vypočítaná výsledná míra rizika u jednotlivých mimořádných událostí se zapíše do tabulky  

č. 16. 

 

4.4 Shrnutí analýzy vzniku MU  

Při aplikaci metody analýza vzniku mimořádných událostí se nejprve vytvořil seznam 

mimořádných událostí. Do seznamu se uvedly všechny mimořádné události, které  

by se mohly s vyšší pravděpodobností vyskytnout na území města Bystřice nad Pernštejnem. 

Dále se k jednotlivým MU přiřadila dle hodnotící škály 1-5 pravděpodobnost. Následně  

se u jednotlivých mimořádných událostí stanovily predikce, doby trvání a ohroţení. Ještě bylo 

zapotřebí stanovit dle stupnice 1-4 potřebu sil a prostředků pro provádění záchranných  

a likvidačních prací a koordinaci zásahu. Následně se jednotlivé MU zařadily do kategorie 

událostí 1-4 dle předpokládaného stupně poplachu a vypočítala se míra rizika (MR). Dále  

se vypočítala korigovaná míra rizika, stanovily se následné mimořádné události a pomocí nich 

se vypočítaly jednotlivé sumy korigované míry rizika. Následně se vypočítala výsledná míra 

rizika. Právě pomocí výsledné míry lze stanovit pořadí jednotlivých mimořádných událostí. 
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4.4.1 Rozdělení MU dle kategorie události 

Aby mohlo být provedeno porovnání MU a vyhodnoceno, která mimořádná událost 

představuje pro Bystřici největší riziko je zapotřebí rozdělit MU do kategorií událostí. 

K tomuto rozdělení se pouţije tabulka č. 17 příloha č. 12, se kterou se jiţ dříve pracovalo. 

Nejprve je ale zapotřebí upravit hodnotící škálu.  

Kategorie se určí podle námi zvolené stupnice. Přičemţ lze vycházet ze dříve 

vypočítané výsledné míry rizika u jednotlivých MU. Kategorie se rozdělí na čtyři, přičemţ 

kaţdá kategorie má určité bodové ohodnocení, díky kterému lze následně rozdělit MU  

do těchto čtyř kategorií: 

I. kategorie: 141-200 

II. kategorie: 201-260 

III. kategorie: 261-320 

IV. kategorie: 321 a více 

 

Tabulka 17 Stanovení kategorie událostí [21] 

 

Následně pomocí výše uvedených kategorií se MU rozdělí dle kategorií událostí  

a stanoví se pořadí jednotlivých MU.  

4.4.2 Stanovení pořadí a porovnání MU dle míry rizika 

S pouţitím tabulky č. 17 se vyhodnotilo, ţe do I. kategorie spadá povodeň, která má 

výslednou míru rizika 149. Povodeň tedy představuje pro Bystřici nejmenší riziko, protoţe 

pravděpodobnost jejího vzniku je niţší. Do II. kategorie spadá vichřice, poţár, vznik námrazy 

nebo náledí a únik nebezpečné chemické látky. Jejich výsledná míra rizika se pohybovala 

v rozmezí 201 - 260. Tyto čtyři události představují dle analýzy vzniku mimořádných událostí 

větší riziko, s vyšší pravděpodobností vzniku. Do III. kategorie v rozmezí 261 - 320  

se zařadila sněhová kalamita a dopravní nehoda. Největší riziko představuje pro Bystřici 

hromadná dopravní nehoda, jejíţ pravděpodobnost je nejvyšší. Do čtvrté kategorie, jejíţ 
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velikost by představovala katastrofu, nespadá ţádná mimořádná událost. Pořadí MU dle míry 

rizika je znázorněno na grafu 34. 

 

 

Graf 34 Výsledná míra rizika 

 

4.5 Celkové shrnutí 

Na závěr se provede celkové porovnání výsledků analýzy vzniku mimořádných 

událostí a statistiky Hasičského záchranného sboru Bystřice nad Pernštejnem za rok 2013. 

Porovnání se provede především proto, aby vznikla zpětná vazba o úspěšnosti aplikace 

analýza vzniku MU. Také se provede shrnutí informovanosti obyvatel a srovnání znalostí  

dle věkových kategorií. Výsledky budou porovnány s poskytnutými informacemi od HZS 

Bystřice nad Pernštejnem. 

V předcházející kapitole se pomocí výpočtu výsledné míry rizika zařadily jednotlivé 

mimořádné události do čtyř kategorií. Do I. kategorie se zařadila povodeň, do II. kategorie 

vichřice, poţár, vznik námrazy nebo náledí a únik nebezpečné chemické látky a do III. 

kategorie sněhová kalamita a dopravní nehoda, které představují pro město největší riziko 
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s nejvyšší pravděpodobností vzniku. Čtvrtá kategorie neobsahuje ţádnou MU. Pro lepší 

orientaci slouţí následující tabulka č. 18. V tabulce je k mimořádným událostem přiřazeno 

pořadí dle jejich výsledné míry rizika, přičemţ pořadí číslo 1 představuje největší 

pravděpodobnost vzniku a tedy i nejvyšší riziko. 

 

Tabulka 18 Pořadí MU dle výsledné míry rizika 

Mimořádná událost Pořadí MU dle výsledné míry rizika 

Povodeň 3. 

Poţár 2. 

únik nebezpečné látky 2. 

dopravní nehoda 1. 

vichřice 2. 

námraza, náledí 2. 

sněhová kalamita 1. 

 

Výsledky znázorněné v tabulce 18 se nyní porovnají se statistikou Hasičského 

záchranného sboru Bystřice nad Pernštejnem za rok 2013. Ze statistiky tabulka 19 se pouţijí 

mimořádné události, které jsou shodné s mimořádnými událostmi pouţitými při aplikaci 

metody analýza vzniku MU. Z tabulky č. 19 je patrné, ţe nejvíce hasiči zasahovali  

u dopravních nehod. Z analýzy vzniku MU vyplynulo, ţe vznik dopravní nehody  

je nejpravděpodobnější. V tomto případě se tedy analýza shoduje s profesionály. Dále  

pro město Bystřice představovala velkou hrozbu sněhová kalamita. Ve statistice HZS sněhová 

kalamita uvedena není, zde se tedy výsledek neshoduje. Do druhé kategorie (viz. tabulka 18) 

se dle výsledné míry rizika zařadily poţár, únik nebezpečné chemické látky, vichřice, 

námraza a náledí. Statistika za rok 2013 uvádí 26 zásahů u poţárů a 14 zásahů při úniku 

nebezpečné látky, v těchto dvou případech se tedy výsledky z analýzy shodují se statistikou 

HZS. Dále statistika uvádí po jednom zásahu u vichřice, námrazy a náledí. Tyto dvě 

mimořádné události se obtíţně hodnotí, neboť počet zásahů je sice malý, ale likvidace 
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následků především ve formě popadaných stromů a poškozeného elektrického vedení trvaly 

týden. Je tedy patrné, ţe i vichřice, námraza a náledí představují pro město vyšší riziko 

vzniku. Poslední mimořádnou událost, která se v analýze vzniku MU hodnotila, byla 

povodeň. U povodně vyšla nejmenší výsledná míra rizika. Pravděpodobnost vzniku je tedy 

velmi malá.  

 

Tabulka 19 Statistika zásahové činnosti za rok 2013 [29] 

Statistika zásahové činnosti za rok 2013 - stanice Bystřice nad Pernštejnem 

Mimořádná událost Počet zásahů 

Poţár 26 

Dopravní nehoda 43 

Únik nebezpečné chemické látky 14 

Plané poplachy 5 

Ostatní zásahy 153 

Vichřice 1 

Námraza, náledí 1 

 

Z kvantitativního výzkumu vyšlo, ţe nejlépe odpovídala střední věková kategorie, tedy 

občané ve věku 26-50 let. Celkem odpověděli nejlépe na deset otázek. Znalost této skupiny 

obyvatel vychází z jejich praktických zkušeností a znalostí z branné výchovy, která byla 

součástí jejich školní výuky. Hasičský záchranný sbor Bystřice nad Pernštejnem jednou ročně 

vţdy začátkem května pořádá den otevřených dveří, kde se rozdává informační materiál 

s popisem, jak postupovat při vzniku nebezpečné události. Během dne jsou přítomným 

návštěvníkům zodpovídány dotazy na určitá nebezpečí. Pro zvýšení informovanosti obyvatel 

vycházely v roce 2010 v měsíčníku Bystřicko články o ochraně obyvatelstva za mimořádných 

událostí. 

Po vyhodnocení dotazníků se zjistilo, ţe na druhém místě v počtu správných odpovědí 

je první věková kategorie, tedy dotazovaní ve věku 10-25 let.  Do druhé věkové kategorie  

se řadí ţáci a studenti bez praxe. Pro zvýšení informovanosti pořádají HZS Bystřice  

nad Pernštejnem jedenkrát ročně školení ţáků 8. tříd základních škol a studentů tercie 
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osmiletého gymnázia. Cílem školení je seznámit studenty, jak postupovat při vyhlášení 

mimořádné události. Osnova školení ţáků je uvedena v tabulce č. 20. 

Tabulka 20 Osnova školení ţáků 8. tříd [29] 

Osnova  

 IZS   

sloţky  

telefonní čísla tísňového volání 

obecné zásady 

hlášení MU 

MU 

postup, jak nahlásit MU 

druhy krizových stavů 

vyhlášení krizových stavů 

jak se zachovat při vyhlášení MU 

Zásady 

činnosti obyvatelstva 

evakuační zavazadlo 

 

Zpětné ověřování znalostí je prováděno na konci školení formou kontrolních otázek. 

Studentům jsou také k dispozici internetové stránky HZS kraje Vysočina, kde mohou nalézt 

mnoho důleţitých informací. Od roku 2003 byla do osnov základních škol zařazena 

problematika ochrany obyvatelstva. Od letošního školního roku byl pro ţáky základních škol 

zařazen do osnov upravený rámcový vzdělávací program pro základní školu týkající  

se ochrany člověka za mimořádných událostí. K vyučování této problematiky vyuţívají 

učitele základních i středních škol příručku s názvem Ochrana člověka za mimořádných 

událostí. Příručka obsahuje návod jak ţáky připravit na dopad moţných následků ţivelních 

pohrom a dalších mimořádných událostí. Na základních školách se ţáci s příslušnou 

problematikou poprvé seznamují a na středních školách si znalosti opakují a prohlubují. 

Výuka témat (tabulka 21 příloha č. 13) je zařazena do předmětů a tematických bloků, které 

jsou jim blízké svým obsahem. Výuka probíhá od 1. do 9. třídy základní školy. Informace 

jsou rozděleny a zařazeny do výuky přiměřeně dle věku ţáků. Nejedná se tedy o samostatný 

předmět. Po probraném tématu následuje praktické zacvičení ţáků. [25] Z výše popsaných 

důvodů je tedy zřejmé, proč se ţáci a studenti druhé věkové kategorie umístili na druhém 

místě v počtu správných odpovědí.  

V porovnání s ostatními skupinami dopadla nejhůře třetí věková kategorie, která 

odpověděla nejlépe pouze na tři otázky. Lidé staršího věku, z velké části jiţ nenavštěvují 
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pravidelně svá zaměstnání, jejich informovanost vycházející např. ze zákonných školení je 

tedy mnohem niţší neţ u obyvatel střední věkové kategorie. Starší lidé také nemají potřebu  

se v tomto směru více vzdělávat. Jejich schopnost a zájem o informační technologie je 

mnohem niţší neţ u obyvatel mladšího nebo středního věk. Občané první a druhé věkové 

kategorie  

si s pomocí internetu mohou zjistit mnoho informací souvisejících s připraveností na zvládání 

MU. U obyvatel třetí věkové kategorie, především občanů, ţijících v domovech důchodců lze 

předpokládat, ţe připravenost a informovanost v případě vzniku mimořádné události bude 

zajištěna personálem, případně rodinnými příslušníky, se kterými ţijí ve společné domácnosti. 

Třetí věková kategorie dopadla sice v porovnání s ostatními kategoriemi nejhůře,  

ale ani zdaleka se nejedná o nikterak neuspokojivý výsledek.   

Z kvantitativního výzkumu tedy vyplývá, ţe občané Bystřice nad Pernštejnem jsou 

dostatečně informováni a připraveni na vznik mimořádné události. 
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Závěr 

V diplomové práci byla pouţita kvantitativní analýza. Cílem bylo vyhodnotit 

informovanost obyvatelstva a porovnat jejich znalosti dle věkových kategorií.  

Pro kvantitativní analýzu byl jako podklad zpracován dotazník, který obsahoval 

sedmnáct uzavřených otázek. Otázky byly uspořádány do tematických okruhů, přičemţ kaţdý 

tematický okruh tvořil dvě otázky. Jedna otázka byla spíše teoretická a druhá otázka slouţila 

pro ověření znalostí. Celý výzkum trval čtyři měsíce. Celkem bylo rozdáno 250 dotazníků. 

Dotazníky byly rozdávány osobně v písemné formě a k následné analýze se vrátilo 205 

vyplněných dotazníků.  

Aby mohlo být provedeno porovnání znalostí a informovanosti obyvatelstva bylo 

nutné občany nějakým vhodným způsobem rozdělit. Občané byli rozděleni na tři věkové 

kategorie.  První věková kategorie byla v rozmezí 10-25 let, druhou věkovou kategorii tvořili 

respondenti ve věku od 26-50 let a poslední věkovou kategorii tvořili spoluobčané ve věku 

51-80 let. Nejvíce dotazníků tedy 73 vyplnili respondenti první věkové kategorie. Nejméně 

vyplněných dotazníků měla naopak třetí věková kategorie s 65 vyplněnými dotazníky.  

Kvantitativního výzkumu se zúčastnilo 112 ţen a 93 muţů. Při vyhodnocení 

jednotlivých otázek bylo pouţito sedm hypotéz. Nejvyšší počet správných odpovědí měla 

střední věková kategorie, tedy občané ve věku 26-50 let. Celkem odpověděli nejlépe na deset 

otázek. První věková kategorie, tedy dotazovaní ve věku 10-25 let byli na druhém místě 

v hodnocení informovanosti obyvatel Bystřice nad Pernštejnem. Nejhůře skončila třetí věková 

kategorie, která odpověděla nejlépe pouze na tři otázky.  

Nejtěţší otázka pro občany byla otázka číslo osm, tedy kolik varovných signálů  

se pouţívá pro varování obyvatel na území České republiky. Na tuto otázku odpovědělo 

správně pouze 62 dotazovaných. Z věkových kategorií odpověděli na otázku číslo osm 

nejlépe respondenti ve věku 10-25 let. Naopak nejsnazší otázky z dotazníku dle počtu 

správných odpovědí byly dvě. Obě dvě otázky se týkaly telefonních čísel na základní sloţky 

integrovaného záchranného systému. Na tyto dvě otázky odpovědělo správně celkem 204 

respondentů tedy téměř 100%. 
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V druhé polovině praktické části diplomové práce byla aplikována metoda analýza 

vzniku mimořádných událostí. Cílem bylo vyhodnotit riziko vzniku mimořádných událostí 

v Bystřici nad Pernštejnem. Celkem bylo zhodnoceno sedm mimořádných událostí. Nejniţší 

míru rizika představuje pro Bystřici vznik povodně. Do druhé kategorie se zařadila vichřice, 

poţár, vznik námrazy nebo náledí a únik nebezpečné chemické látky. Tyto čtyři události 

představují dle analýzy vzniku mimořádných událostí větší riziko s vyšší pravděpodobností 

vzniku. Do III. kategorie se zařadila sněhová kalamita a dopravní nehoda. Největší riziko 

představuje pro Bystřici hromadná dopravní nehoda, jejíţ výsledná míra rizika byla nejvyšší.  

Výsledky z analýzy vzniku mimořádných událostí byly následně porovnány  

se statistikou hasičského záchranného sboru Bystřice nad Pernštejnem za rok 2013.  

Aţ na jednu poloţku, konkrétně vznik sněhové kalamity se vypočítané výsledky se statistikou 

shodovaly.  

Vypracování diplomové práce bylo velice zajímavé a poučné. Překvapivý byl 

především zájem občanů po ukončení vyplňování dotazníků. Respondenti chtěli vědět,  

zda se v dané problematice orientují či nikoliv.  

Z diplomové práce vyplynulo, ţe obyvatelé Bystřice nad Pernštejnem jsou dostatečně 

informováni a připraveni na vznik případných mimořádných událostí.  
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       Příloha č. 1 
Váţení dotazovaní, 

ráda bych Vás poţádala o vyplnění tohoto dotazníku. Jmenuji se Romana Kosová  

a studuji posledním rokem na Vysoké škole báňské v Ostravě obor Bezpečnostní plánování. 

Dotazník je zcela anonymní a slouţí ke sběru dat od Vás občanů. Následně bude pouţit jako 

podklad pro kvantitativní výzkum, který bude tvořit praktickou část diplomové práce.  

Cílem diplomové práce je posoudit připravenost obyvatelstva na zvládání mimořádných 

událostí v Bystřici nad Pernštejnem. 

Velice Vám děkuji za ochotu a informace poskytnuté při vyplňování dotazníku.  

                                  Bc. Romana Kosová 

 

DOTAZNÍK PRO OBYVATELE MĚSTA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 

1. Vaše věková kategorie?               

a) 10 – 25 let   b)   26 – 50 let   c)   51- 80 let 

 

2. Vaše pohlaví?   a)   ţena    b)   muţ 

 

3. Co je mimořádná událost? 

a)  jakákoliv událost, při které nejsou ohroţeni lidé 

b)  událost, která nevyţaduje záchranné a likvidační práce 

c)  škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie,     

 které ohroţují ţivot, zdraví, majetek nebo ţivotní prostředí a vyţadují provedení záchranných  

a likvidačních prací 

 

4. Mimořádnou událostí je? 

a) rozbité okno   b)   nefunkční spotřebič  c)   povodeň 

 

5. Jaké základní informace nahlásíte na tísňovou linku při vzniku mimořádné události? 

a) co se stalo, kde se to stalo a kdo volá 

b) proč se to stalo, počet poraněných zvířat a aktuální počasí 

c) výši škod, důvod vzniku mimořádné události a počet svědků 

 

6. Dojde-li k mimořádné události jaká pouţijete telefonní čísla? 

a) 155, 150, 158, 112               b)  120, 150, 130, 118  c)   115, 122, 100, 155 

 

7. Dojde-li k poškození zdraví nebo ohroţení na ţivotě jaké pouţijete telefonní číslo?                                                   

a) 113                 b)   155    c)   180 

 

8. Kolik varovných signálů pro varování obyvatel pouţíváme na území ČR? 

a) 1    b)   3    c)   5 

 

 

 

 



 

9. Jak se zachováte, kdyţ zazní varovný signál? 

a) neprodleně se ukryjeme, zavřeme dveře a okna, zapneme rádio a televizi 

b) půjdeme domů, necháme pootevřená okna, zapálíme si svíčku 

c) budeme pokračovat ve své práci  

 

10. Jaké rozlišujeme základní sloţky integrovaného záchranného systému? 

a) Hasičský záchranný sbor ČR, Český červený kříţ, Zdravotnickou záchrannou sluţbu 

b) Hasičský záchranný sbor ČR, Policii ČR, městskou policii 

c) Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky poţární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje 

jednotkami poţární ochrany, Zdravotnickou záchrannou sluţbu a Policii ČR 

 

11. Co uděláte, kdyţ spatříte hořící elektrický spotřebič? 

a) uhasím ho vodním přenosným hasicím přístrojem 

b)  zavolám na telefonní číslo 155 a odejdu 

c) odpojím elektrický spotřebič od elektrického proudu a zavolám na telefonní číslo 150 

 

12. Evakuací se rozumí: 

a) rychlé přemístění drahého vybavení domu, především elektroniky 

b) přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu  

k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohroţených mimořádnou událostí 

c) rychlé přemístění a ochrana osob integrovaného záchranného systému 

 

13. Jak se dozvíte o připravované evakuaci? 

a) z novin 

b) z místního rozhlasu, není–li zřízen, tak z radiovozů policie, od zaměstnavatele či správce objektu 

c) z osobního mailu  

 

14. Co je to improvizovaná ochrana? 

a) ochranná maska, kterou nám musí při mimořádné události poskytnout stát 

b) odborná publikace o mimořádné události 

c) jednoduché pomůcky, které si občané umí připravit sami z dostupných prostředků  

 

15. Jaký je nejvhodnější způsob ochrany dýchacích cest? 

a) překrytí úst a nosu kusem látky, kterou navlhčíte 

b) pár minut nedýchat 

c) zavřít ústa a dýchat zhluboka nosem 

 

16. Kolik rozlišujeme stupňů povodňové aktivity? 

a) 1    b)   3    c)   5 

 

17. Při vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity musíte neprodleně: 

a) začít odnášet vybavení domu do vyšších pater 

b) nevzdalovat se z domu a čekat na pomoc sousedů 

c) zahájit evakuaci 
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Obrázek 1 HZS ČR [16] 

       

 

 

Obrázek 2 ZZS ČR [16] 

 

 

 

 Obrázek 3 PČR [16] 
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Obrázek 6 Rotační siréna - poţární poplach [1] 

 

 

 

     Obrázek 7 Elektronická siréna - poţární poplach [1] 

 

 

 

Obrázek 8 Rotační siréna zkušební tón [1] 

 

 

 

        Obrázek 9 Elektronická siréna, místní rozhlas [1] 
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              Graf 12 Vyhodnocení sedmé otázky 

 

 

 

                      Graf 13 Porovnání dle věkových kategorií 
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Graf 18 Znázornění správných odpovědí u otázky deset 

 

 

 

Graf 19 Porovnání správných odpovědí 
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         Graf 20 Vyhodnocení jedenácté otázky 

 

 

Graf 21 Porovnání odpovědí jednotlivých věkových kategorií 
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Graf 22 Počet správných odpovědí 

 

 

 

Graf 23 Počet odpovědí dle věkových kategorií 
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Graf 28 Vyhodnocení patnácté otázky 

 

 

 

Graf 29 Znázornění odpovědí dle věkových kategorií 
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Graf 32 Počet správných odpovědí 

 

 

 

Graf 33 Znázornění odpovědí dle věkových kategorií 
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Obrázek 29 Umístění Bystřice n. P. [20] 

 

 

 

                   Obrázek 30 Mapa Bystřice n. P. [20] 

                         

 

           

                Obrázek 11 Mapa Bystřice n. P. [20] 
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        Obrázek 32 Vývojový diagram [27] 
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Tabulka 11 Potřeba sil a prostředků [21] 

 

 

 

Tabulka 12 Nutnost koordinace zasahujících sloţek [21] 

 

 

 

Tabulka 13 Zařazení MU do kategorie událostí [21] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 13 

Tabulka 21 Osnova ţáků základních a středních škol [25] 

TÉMA OKRUH 

Téma I. Ochrana obyvatelstva 

základní pojmy 

druhy a příklady mimořádných událostí 

zabezpečení ochrany obyvatelstva při hrozbě nebo 

vzniku MU 

základní úkoly ochrany obyvatelstva 

Téma II. Ţivelní pohromy 

pojem "ţivelní pohroma" 

poţáry 

povodně a zátopy 

sesuvy půdy 

atmosférické poruchy 

zemětřesení 

Téma III. Havárie s únikem 

nebezpečné látky 

havárie s únikem nebezpečné látky 

účinky nebezpečných látek 

šíření nebezpečných látek při haváriích 

znaky a projevy havárií s únikem nebezpečných 

látek 

označování nebezpečných látek 

zásady chování obyvatelstva při haváriích s únikem 

nebezpečných látek 

Téma IV. Radiační havárie 

jaderných energetických zařízení 

budování a provoz jaderných elektráren a jejich 

jaderná a radiační bezpečnost 

moţnosti vzniku radiační havárie v jaderné 

elektrárně 

jaderný reaktor, ochranné bariéry, radioaktivní únik 

radiační havárie 

biologické účinky ionizujícího záření 

havarijní plány a opatření k ochraně zdraví lidí při 

radiační havárii v jaderné elektrárně 
 

 


