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ANOTACE 

ADAM, Simon.  Komunikace o vybraných přírodních rizicích a jejich kombinacích. Ostrava, 

2015, 65 s. Diplomová práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inţenýrství. Vedoucí práce: Ing. Pavel Dobeš Ph.D. 

 

Tato diplomová práce se zabývá komunikací rizik, její historií a jejími současnými přístupy 

pro účely ochrany obyvatelstva s důrazem na rizika přírodního původu. Cílem práce je rešerše 

současných přístupů v komunikaci o přírodních rizicích ve světě, České Republice 

a ve vybraném územním celku, jímţ se vzhledem k původu bydliště autora stal 

Moravskoslezský kraj. Ke zhodnocení zjištěných přístupů ke komunikaci o rizicích byla 

vybrána SWOT analýza, která poukazuje nejen na pozitiva, ale i na nedostatky a na moţnosti 

zlepšení v dané oblasti zájmu. Na závěr jsou předloţeny návrhy pro efektivnější komunikaci 

o vybraných přírodních rizicích. 

 

Klíčová slova: komunikace o rizicích; SWOT analýza; přírodní rizika; efektivní komunikace 

rizik 

ANNOTATION 

ADAM, Simon. Communication on selected natural risks and their combinations. Ostrava, 

2015, 65 pages. Diploma thesis. VŠB  – Technical university of Ostrava, Faculty of Safety 

Engineering. Supervisor: Ing. Pavel Dobeš Ph.D. 

 

This diploma thesis concerns with the communication about hazard, its history 

and its currently approaches to purpose of protection of population with emphasis to natural 

origin hazards. Purpose of this diploma thesis is a research of currently approaches 

of communication about natural hazards in the world, in the Czech Republic and in the chosen 

area that is, with regard of origin of author, Moravskoslezský kraj. For assessing identified 

approaches to communication about hazards was chosen SWOT analysis that shows not just 

positives but also negatives and also deficiencies and possibilities to improve in this area 

of interest. Conclusion shows proposal for more efficiency communication about chosen 

natural hazards. 

 

Keywords: communication on risk; SWOT analyse; natural risks; effective risk communication 
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1 Úvod 

V současném„informačním věku“, který nabízí neustále nové nebo vylepšené technologie, 

který „zkracuje“ vzdálenosti mezi obyvateli různých kontinentů díky kyberprostoru 

a kdy pokroky ve všech vědeckých disciplínách jsou prakticky na denním pořádku, je 

komunikace tím vůbec nejdůleţitějším prvkem tvořícím základ veškeré činnosti. 

Jen při hodnocení a řízení rizik tvoří proces komunikace 70 – 80 % veškerých prováděných 

úkonů. Jednotlivá rizika ovlivňují vznik dalších, coţ s sebou přináší vyšší potřebu znalosti 

a připravenosti na jejich negativní dopady. Současný vývoj v oblasti ochrany obyvatelstva 

směřuje k aktivnímu začlenění obyvatel do podílu na reakci i obnově, coţ znamená, 

ţe důleţitým faktorem pro zvládání mimořádných událostí a krizových situací je komunikace 

s veřejností, respektive komunikace o riziku. Občan, který zná rizika ve svém okolí a který se 

při vzniku mimořádné události dokáţe správně zachovat – sebezáchrana, případná pomoc 

zasahujícím sloţkám – je ideálním základním prvkem společnosti z pohledu nové legislativy 

Evropské Unie. K naplnění těchto předpokladů je nezbytná komunikace rizik, která musí 

probíhat v období mezi mimořádnými situacemi, tzn. v období „klidu“, v rámci prevence 

a připravenosti. 

Komunikace o riziku znamená výměnu informací o moţných zdravotních rizicích 

způsobených prostředím, industriálními nebo zemědělskými procesy, politikou nebo produkty 

mezi jednotlivci, skupinami a institucemi.[31]Jedná se o seznamování obyvatelstva 

s charakterem moţného ohroţení, s připravovanými krizovými opatřeními a způsoby jejich 

provedení, coţ se povaţuje za základ připravenosti na moţný vznik krizové situace. Patří sem 

dále analýza komunikačního prostředí, vytvoření komunikačního systému, stanovení cílových 

skupin a priorit při informování obyvatelstva v období mimo krizových situací.[23] 

V širším slova smyslu se pod pojmem komunikace rizika skrývá dnes jiţ vědecká disciplína 

o tom, jak rozumět přírodním či technologickým rizikům, rizikům vyplývajícím z vědeckého 

pokroku a jak o těchto rizicích informovat jednotlivé sociální a politické struktury. Tato vzniklá 

oblast je relativně mladá, nicméně proces komunikace o riziku není ve světě novým pojmem. 

Jiţ přes 40 let se zahraniční vědečtí odborníci a specialisté tímto tématem zabývají.  

V České Republice mají dle legislativy zaměstnavatelé povinnost hodnotit moţné zdravotní 

rizika.Jednak pro osoby přímo zahrnuté do výrobního procesu a také pro obyvatelstvo, 

které vyrobené produkty vyuţívá nebo které můţe být zasaţeno škodlivinami uvolňovanými 
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do ţivotního prostředí při vlastní výrobě.Ochranu široké veřejnosti, jejího majetku, 

hospodářských zvířat a ţivotního prostředí zajišťují sloţky integrovaného záchranného 

systému. Této části rizikové analýzy, tj. kvantitativnímu hodnocení rizik, byla v České 

Republice v posledních cca 15 letech věnována značná pozornost a i další legislativní aspekty 

managementu rizika jsou obstojně ošetřeny. I přesto je poměrně málo věnováno pozornosti 

problematice způsobu komunikace rizika směrem k laické veřejnosti a jiným orgánům státní 

správy, vedení jednotlivých firem apod. Příčiny mohou být nejen v měnícím se společenském 

klimatu a legislativním prostředí, ale i v tom, ţe odpovědné osoby na nejrůznějších úrovních 

podceňují zásady správné a efektivní komunikace.  

Základní motivací k vzniku této práce bylo přesvědčení, ţe správně vedená komunikace 

o rizicích je pro společnost a její vývoj naprosto nezbytná a nelze ji ignorovat nebo záměrně 

zastírat skutečnosti. Komunikace rizik je z dlouhodobého hlediska hlavní strategický nástroj, 

kterým je nejen moţné systematicky zlepšovat pozici sloţek integrovaného záchranného 

systému, podnikatelů a všech zainteresovaných stran („stakeholders“) ve společnosti, 

ale i zvyšovat zájem, znalosti a odolnost široké veřejnosti. 
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2 Cíle a metody práce 

Na to, jak správně komunikovat o rizicích neexistuje ţádná učebnice nebo jednoduchý 

návod. Ani dodrţování instrukcí, které se objevují v odborných článcích a různých publikacích 

a které jsou přebírány ze zahraničních zdrojů, úspěch v komunikaci nezaručují. 

Hlavní cíl této práce je nalézt moţnosti a způsoby pro efektivnější komunikaci vybraných 

přírodních rizik a jejich kombinací a provést revizi stávajících podkladů pro komunikaci 

o hrozících přírodních rizicích a jejich moţných kombinacích na území Moravskoslezského 

kraje.  

K naplnění hlavního cíle této diplomové práce, bylo třeba dosáhnout několika dílčích cílů, 

které byly definovány na začátku tvorby práce po konzultaci s  Ing. Pavlem Dobešem Ph.D: 

 rešerše současných přístupů ke vnímání, etice a komunikaci o přírodních rizicích 

a jejich kombinacích ve světě a v České Republice, 

 SWOT analýza a zhodnocení zjištěných přístupů ke komunikaci o vybraných 

přírodních rizicích a jejich kombinacích, 

 přístupy ke vnímání rizik různými skupinami obyvatelstva 

2.1 Metody 

Při tvorbě práce byl vyuţit kvalitativní výzkum analýzy dostupných dokumentů. 

Pro naplnění cílů bylo v prvé řadě nezbytné nalézt a zpracovat teoretická data z domácích 

i zahraničních informačních zdrojů. Rovněţ byla provedena analýza legislativních předpisů 

týkajících se komunikaci o riziku v České Republice. K naplnění jednoho z cílů diplomové 

práce bylo nezbytné vyuţít SWOT analýzu k zhodnocení zjištěných současných přístupů ke 

komunikaci o nebezpečích a rizicích. 

Hlavní fází byl tedy sběr informací. Nashromáţděné informace byly nejdříve rozděleny 

do jednotlivých kategorií, hodnoceny a případně poté doplněny. Hlavními kapitolami práce 

jsou Komunikace o riziku, Cíle komunikace a Doporučení pro efektivní komunikaci rizik. 

Veškeré potřebné informace o procesu komunikace o riziku, o vnímání rizika různými 

skupinami obyvatelstva byly získávány studiem odborné literatury, výzkumných článků, 

právních předpisů a internetových zdrojů. 
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3 Komunikace o riziku 

Tato vědecká disciplína zlepšuje znalosti o rizicích, dokonce můţe změnit i postoj a chování 

v případě nouze nebo při řešení mimořádných situací. Základní prvky komunikace o riziku jsou 

vytvoření důvěry a důvěryhodnosti, přenos informací a znalostí a zvláště obousměrná 

komunikace.[7] 

Komunikace rizik je důleţitá po celý proces řízení rizik, od vymezení problému, 

po sledování dopadů rozhodnutí managementu rizik. Správná a přesná komunikace o riziku 

musí brát v úvahu povahu rizik, jejich souvislosti, a zda vzbuzují nebo by mohly vzbudit 

společenské obavy. Taková komunikace musí být prostředkem, jak zajistit, aby ti, kteří se 

zabývají posouzením rizik a jejich řízením pochopili, co se děje, jak se zapojit a kde je to 

vhodné, a jaké jsou jejich povinnosti (tzv. vnitřní komunikace o riziku) a aby ostatní, 

kteří nejsou do procesu řízení rizik zapojeni, byli informováni a popřípadě do procesu zapojeni 

(tzv. vnější komunikace o riziku).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obrázek 1- Vztahy mezi hodnocení, řízením a komunikací rizik[32] 

Hodnocení rizika  
identifikace rizika, hodnocení 

expozice 

Řízení rizika 

vyhodnocování rizika, moţnost 

řešení, monitorování a přehled 

Komunikace o riziku 
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Klíčovou roli hraje, zda obyvatelé vnímají nebezpečí takové, jaké ve skutečnosti hrozí, 

a jejich schopnost asimilovat informace v období ohroţení. 

 

 

 

 

 

 

Komunikace při ochraně obyvatelstva před mimořádnými událostmi a krizovými situacemi 

probíhá mezi vrcholy znázorněného trojúhelníku na Obrázku 1. Proces komunikace 

s obyvatelstvem v EU je chápán jako jeden z důleţitých nástrojů zvyšování bezpečnosti 

samotných ohroţených obyvatel. Je proto kladen důraz, aby obyvatelstvo bylo aktivně 

začleněno do podílu na reakci i obnově – je nutné vytvářet informační kanál mezi veřejností 

a odpovědnými sloţkami. Je důleţité mít na paměti, ţe poskytovaným informacím z řad 

odpovědných činitelů musí veřejnost správně rozumět a umět s nimi naloţit, proto je ţádoucí 

tyto informace přizpůsobit znalostem a moţnostem jednotlivých cílových skupin. Způsob 

podání informace musí být takový, aby vyvolal adekvátní reakci a především zabránil vzniku 

paniky.[32] 

3.1 Historie komunikace o riziku 

Její kořeny se datují do roku 1969, kdy se objevuje v časopise Science článek nabízející 

vědecký základ, jak stanovit pro veřejnost přijatelný práh rizika. Hlavní motivací pro výzkum 

této oblasti v 70. letech 20. století byl zájem veřejnosti ve vyspělých demokratických zemích 

o bezpečnost nukleárních zařízení a řada odborníků se pokusila popsat obecné principy, 

kterými se veřejnost řídí při rozhodování o tom, je-li riziko přijatelné nebo nikoli.Dominantní 

představav tomto období byla taková, ţe komunikaci rizika lze postavit na statistice úmrtnosti, 

kdy se vycházelo z myšlenky, ţe podaří-li se určité riziko zredukovat pod hranici 1 úmrtí navíc 

v populaci o velikosti 1 000 000 obyvatel, pak je takové riziko prakticky nulové a tudíţ by mělo 

být pro společnost přijatelné. Selhání tohoto způsobu komunikace však ukázalo, ţe společenská 

přijatelnost rizika je problém mnohem komplexnější.[14] 

V 80. letech výzkum, jak komunikovat o rizicích, vedl k poznání, ţe teorie o tom, 

jak úspěšně komunikovat o zdravotních rizicích, nesmí ignorovat hodnotové systémy těch, 

Média 

Úřady Občané 

KOMUNI

-KACE 

Obrázek 2- Komunikace v oblasti ochrany obyvatelstva[23] 
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kterým je informace určena, ať uţ jde o jednotlivce, organizované i neorganizované 

společenské skupiny, podnikatelské subjekty nebo státní instituce.[27] 

Na přelomu 80. a 90. let 20. století začínají být při výzkumu a analýze rizik zohledňována 

také kvalitativní kritéria, jako například dobrovolnost nebo nedobrovolnost vystavení riziku, 

zda můţe mít jedinec riziko pod kontrolou, moţnost redukce rizika apod.[16] 

3.1.1 Fáze vývoje komunikace o riziku dle Williama Leisse 

V roce 1996 William Leiss identifikoval tři fáze vývoje procesu komunikace o riziku. První 

fáze komunikace o riziku zdůrazňuje nutnost vštípit pravděpodobnostní myšlení veřejnosti, 

protoţe ze zkušeností z praxe bylo zjištěno, ţe široká veřejnost věnuje jen malou pozornost 

pravděpodobnostní stránce rizika. Hlavní myšlenkou bylo, ţe pokud veřejnost dokáţe přijmout 

určitou míru rizika u vybrané „aktivity č. 1“, měla by přijmout i menší míru rizika u jiné 

„aktivity č. 2“. Bohuţel se to v praxi nesetkalo s úspěchem. K porozumění nepřispěly 

ani číselné údaje a hodnoty o nebezpečí, jelikoţ ve velkém případě postrádaly patřičné 

vysvětlení a interpretaci pro laickou veřejnost. Tyto údaje byly sdělovány veřejnosti 

jednosměrně a v uzavřené formě (tiskové zprávy, webové informace), nedávaly mnoho smyslu, 

byly chápány jako nejasné i jako záměrně matoucí.[14] 

Kdyţ tato fáze komunikace o rizicích selhala, zaměřili se odborníci na „public relations“ 

(„vztahy s veřejností“) a úsilí přesvědčit širokou veřejnost, ţe některé její návyky jsou mnohem 

více nebezpečné (alkohol, cigarety), protoţe se tím vystavují vysoké úrovně rizika kaţdý den, 

neţ strach a obavy z technologických havárií a přírodních katastrof, které byly veřejností 

povaţovány za váţné, ale které ve skutečnosti nepředstavovaly tak významné ohroţení. Tento 

proces komunikace vyústil v jisté změny v chování jednotlivců nebo menších skupin, 

ale změna ve vnímání a chování většinové společnosti vůči rizikům nenastala. V této fázi to byl 

stále jednosměrný komunikační proces předávání zpráv veřejnosti a čistě kvantitativní pohled 

na otázku komunikace rizika se ukázal jako naprosto nedostačující. Zjistilo se, ţe přijatelnost 

rizika je komplikovanější fenomén, který nelze redukovat pouze na velikost rizika 

nebo pravděpodobnost jeho výskytu. Vědci zjistili, ţe přijatelnost rizika je vnímána na základě 

toho, jakou hrozbu riziko představuje pro sociální vztahy a běţné sociální aktivity.[14] 

Po této zkušenosti se vyvinula 3. fáze komunikace o rizicích, která uţ předpokládala nutnost 

obousměrné komunikace mezi veřejností a orgány pro řízení rizik společně se 

zainteresovanými stranami. Cílem této fáze bylo vytvoření vzájemné důvěry mezi aktéry 

komunikace a pomoci jim v pochopení výsledků analýz hodnocení rizik, tak ţe jejich konečný 



7 

 

postoj a obavy jsou odrazem skutečných důkazů, hodnot a analýz o daném ohroţení. 

Zkušenosti cílových skupin by tak měly vést odborníky na komunikaci rizika ve výběru témat, 

která je nutné objasnit nebo prodiskutovat.Není úkolem rozhodnout, co veřejnost potřebuje 

vědět, ale reagovat na otázky, co chce vědět.[14] 

3.1.2 Fáze vývoje komunikace o riziku dle Baruche Fischera 

Trochu jinak shrnuje vývoj komunikace o riziku výzkumník a psycholog Baruch Fischer. 

Ten v roce 1998 komunikaci o riziku člení do osmi postupných vývojových fází, které opisují 

jednotlivé úrovně vývoje krizového řízení. Kaţdá úroveň je charakterizována základní 

pouţívanou komunikační strategií, o které se osoby odpovědné za krizové řízení domnívaly, 

ţe můţe být správná. 

Zpočátku si autority krizového řízení myslely, ţe klíčová je odborná analýza, 

kterou by veřejnost stejně nepochopila nebo by o ni neprojevila zájem. Krizový management, 

jako hlavní zdroj informací, neměl záměr podávat jakékoli informace, místo toho se krizoví 

odborníci zaměřili na řízení vlastních postupů a technologií a po vědě poţadovali 

jen kvantitativní analýzu. Krizový management přijímal od analytiků více odpovědnosti, 

neţ mohl nést a s veřejností komunikoval zejména exkluzivitu vlastních kompetencí v řízení 

rizika. To bylo veřejností vnímáno jako nepochopení potřeby lidí mít informace 

nebo jako přímé utajování moţných problémů před veřejností. Výsledkem tohoto „mlţení 

o riziku“ byla narůstající nedůvěra veřejnosti vůči odpovědným orgánům řízení rizik i vědecké 

komunitě zabývající se a působící v této oblasti.[5] 
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Tabulka 1- Vývojová stadia komunikace o riziku dle Baruche Fischhoffa[5] 

Vývojová stadia komunikace o riziku 

1. Hlavní je získat ty správné údaje. 

2. Hlavní je ostatním údaje sdělit. 

3. Hlavní je ostatním údaje vysvětlit. 

4. Hlavní je ostatním ukázat, ţe podobná rizika podstoupili jiţ v minulosti. 

5. Hlavní je ostatním ukázat, ţe přijmout navrhovaná opatření je pro ně výhodné. 

6. Hlavní je jednat s ostatními slušně. 

7. Hlavní je dělat z ostatních naše partnery. 

8. Hlavní je vše výše uvedené. 

 

V další fázi byla snaha sdělit veřejnosti získané informace. To do značné míry záviselo 

na tom, jak informace analytiků odpovědně autority samy pochopily. V této fázi se informace 

veřejnosti sdělovaly jednosměrně a v uzavřené formě, komunikace analytiků bývala chudá 

a sami analytikové nebyli v kontaktu s příjemci informací. Zveřejňované údaje byly 

kvantitativního rázu, a proto byly chápány jako nejasné a nicneříkající. Protoţe výsledné údaje, 

které byly předkládány veřejnosti, nebyly adekvátně vysvětleny, jejich nepochopení přirozeně 

vedlo k falešnému hodnocení rizika, předsudkům i nárůstu podezřívavosti na straně obyčejných 

lidí. Tyto postoje pochopitelně zpětně frustrovaly analytiky, kteří se ve snaze sdělit jen několik 

snadno pochopitelných technických aspektů, vzdalovali od potřeby široké veřejnosti na přesné 

a úplné informace. Vědečtí pracovníci se v této době v rámci hodnocení rizik nezaměřovali 

na etické hodnoty, proto mohl být jejich pohled diametrálně odlišný od pohledu obyčejných 

občanů.[5] 

V dalším období se komunikace rizika zaměřovala na srovnávání neznámého rizika s riziky 

běţnějšími, které lidé znali a měli s nimi zkušenost. Takové srovnávání na jedné straně 

přinášelo určité informace, ale chyběla systematická analýza rozhodovacích procesů 

a analytikové sahali k zjednodušující analýze kauzální. Později bylo z praxe vypozorováno, 

ţe lidé přijmou větší riziko, pokud s sebou nese i určité přínosy, neţ malé riziko, které nepřináší 

ţádná pozitiva. I proto se výzkumní pracovníci začali zabývat vyhodnocováním přínosů, 

které riziko kompenzují. Tyto přínosy je přitom nejen nutné správně vyhodnotit, ale vyjádřit 

tak, aby byly veřejností pochopeny.[5] 

V další fázi se stal důleţitým i výběr rámce prosazovaných opatření a respektování příjemce 

opatření. Přijatelnost opatření závisí na tom, jak je prezentováno. Lidé potřebují vnímat, ţe jsou 
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respektováni a ţe nejsou ohroţena jejich občanská práva. Pokud by autority odpovědné 

za krizové řízení povaţovali širokou veřejnost za nekompetentní, vyjadřovali by expertní, 

povýšené nebo blahosklonné postoje, pouţívali by komplikovaný nebo technický jazyk, 

veřejnost to otráví nebo odradí a v horším případě to vyvolá vznik nedůvěry. Důleţitým 

poţadavkem se proto staly kvalitní prezentační dovednosti komunikátora, jejichţ rozvoj je 

potřeba zahrnout do výcviku pracovníků úseku komunikace s veřejností i řídících 

pracovníků.[5] 

V dalším stadiu vývoje komunikace o riziku si odpovědné osoby z řad managementu rizik 

a odborníci na tuto problematiku uvědomili, ţe jednotlivci z řad veřejnosti vyţadují 

konstruktivnější a aktivnější roli, neţ je role pasivních příjemců informací. Pro úspěšné řízení 

rizik je tedy důleţité přizvat k rozhodování jako partnery i zástupce široké veřejnosti. Takové 

partnerství a účast při řešení problémů je základem tvorby pozitivních mezilidských vztahů, 

které přispívají ke správnému hodnocení jednotlivých rizik.[5] 

 

Různí autoři vědeckých článků a publikací nabízejí různé pohledy na to, jak se komunikace 

rizika vyvíjela. Kaţdý má jiný pohled na posloupnost jednotlivých stadií a počet vývojových 

stupňů, přesto se všichni v závěrech shodují, ţe efektivní komunikace o riziku se opírá 

o kvantitativní i kvalitativní analýzu rizik. Jsou důleţitá nejen fakta o riziku a přínosech, 

ale i znalost cílové skupiny a jejich sociálních hodnot, které se k riziku vztahují. 

Kromě důkladné znalosti rizika a cílové skupiny jsou pro úspěch komunikace o riziku nezbytné 

také kvalitní komunikační schopnosti a dovednosti nositelů informací, kteří jsou ve svých 

činnostech proaktivní. 

 

Většina analytiků a odborníků na komunikaci o riziku vymezuje čtyři základní funkce, 

které by taková komunikace měla splňovat[25]: 

 Vzdělání a osvěta – informovat veřejnost o rizicích a zvládání těchto rizik, společně 

s podáním informací ohodnocení a řízení rizik. 

 Školení o rizicích a podněty ke změnámv chování – pomoc lidem poradit si s riziky a 

potencionálními mimořádnými událostmi. 

 Vytvoření důvěry v instituce a orgány (autority) zodpovědné za hodnocení 

a management rizik – dát veřejnosti ujištění ţe existující struktury managementu 

rizik jsou schopné zvládnout hrozící nebezpečí účinně, efektivně a přijatelným 
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způsobem. Je třeba mít na paměti, ţe důvěra nemůţe být produkována 

nebo vygenerována, ale jen nahromaděna„výkonem“ a přístupem odpovědných 

autorit, a ţe můţe být ohroţena nedostatkem úcty k lidem s odlišnými (kritickými) 

názory na tyto instituce nebo odpovědné orgány. 

 Zapojení do rozhodovacích procesů souvisejících s riziky a podílení se na řešení – 

poskytnout zainteresovaným stranám (stakeholders) a zástupcům veřejnosti 

příleţitost podílet se na hodnocení a řízení rizik, a musí být zahrnuti do řešení 

problémů a vhodných moţností řízení rizik. 

3.2 Komunikace o riziku v současnosti 

Současné prostředí komunikace o riziku je stanoveno globalizací a jejími širokými 

ekonomickými, politickými, kulturními, ekologickými, zdravotními a bezpečnostními 

souvislostmi. Elektronická média nám umoţňují kontaktovat kohokoli, téměř kdekoli a kdykoli 

na světě.  

Komunikace o riziku výrazně ovlivňují veřejné postoje, které se ve 21. století zformovaly 

do několika bodů[23]: 

 nedůvěra občanů vůči orgánům a institucím, 

 naprostá závislost na vyspělých technologiích, 

 vzájemná celosvětová propojenost aktivit a jejich důsledků, 

 nárůst vyuţívání a sloţitosti technologií v kaţdodenním ţivotě, 

 pochopení lidského podílu na vzniku rizik, 

 nedůvěra v hodnocení rizik. 

Vyspělé demokratické země se dostaly nebo se dostávají do fáze, kdy se podíl veřejnosti 

na politickém rozhodování neustále zvyšuje. Důleţitým bodem se stává sdílení moci 

a odpovědnosti mezi vládou a angaţovanou veřejností a také potřeba státu mít k dispozici určité 

alternativy k direktivnímu způsobu kontroly.  

Komunikace rizika by neměla být chápána odpovědnými osobami jen jako způsob, 

jak přesvědčit zainteresované subjekty (stakeholders) nebo veřejnost, ţe jejich řešení je jediné 

správné, nebo jako způsob prosazování vlastních zájmů. Není tedy absolutně přípustné 

vyuţívat poznatků komunikace o riziku k manipulaci s veřejností. Cílem je zapojit veřejnost 

do přípravy, realizace i vyhodnocení krizových opatření. Jde tedy zejména o to, pomoci 

zúčastněným subjektům a veřejnosti porozumět všem souvislostem, podílet se na řešení 

i na kontrole problémů. Komunikace o riziku přitom respektuje skutečnost, ţe jak obyčejní 
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lidé, tak političtí představitelé mohou mít jen omezené představy o metodách pouţívaných 

při hodnocení rizik.[22] 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vydala v roce 2002 směrnici 

pro komunikaci o riziku při řízení chemických rizik, která kompletuje aktuální trendy 

a zkušenosti mnoha institucí. Dle této směrnice by měla efektivní komunikace rizik 

zahrnovat[20]: 

 Zvyšování povědomí o základech hodnocení rizik – způsob stanovení priorit, 

základy výpočtu pravděpodobnosti, rozdíly mezi rizikem a nebezpečností, 

odhadování rizik, odhadování dlouhodobých účinků apod. 

 Systematické zvyšování důvěry v instituce poskytující informace o rizicích. 

 Rozdíly v komunikaci s ohledem na kulturní odlišnosti a vzhledem k diverzitě zájmů 

jednotlivců, komunit a ekonomických subjektů. 

Pomocí efektivní komunikace o rizicích lze dosáhnout toho, ţe si veřejnost vybraná rizika 

uvědomuje, chová se odpovídajícím způsobem a také důvěřuje opatřením ke kontrole a redukci 

rizik. Je to obousměrný proces, který má zároveň přispívat k tomu, ţe odpovědné autority 

porozumí veřejnosti a tomu, co je pro ni přijatelné riziko. Výsledkem je proaktivní šíření 

správných, přesných a vhodných informací, na základě kterých mohou všechny zúčastněné 

subjekty zvolit postupy korespondující s jejich vlastními kritérii akceptovatelnosti rizika. 

Současná komunikace o riziku v demokratické společnosti respektuje následující hlavní 

zásady[20]: 

 uznat veřejnost jako legitimního partnera, 

 plánovat a vyhodnocovat proces komunikace, 

 naslouchat příjemcům informací, 

 být čestní, upřímní a otevření, 

 koordinovat své aktivity a spolupracovat s ostatními důvěryhodnými partnery, 

 vycházet aktivně vstříc potřebám médií, 

 mluvit jasně, srozumitelně a s empatií. 

Vnímání rizika a postoje k riziku ovlivňují chování jednotlivců a skupin před vznikem 

mimořádné události, v jejím průběhu i při likvidaci následků. Aby byla populace efektivně 

připravena na mimořádné události a krizové situace, je třeba do technických 

a administrativních postupů krizového řízení zahrnovat i sociálně psychologické poznatky 

a opatření. Tyto poznatky a opatření by měly vstupovat do všech fází řízení rizika (identifikace, 
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odhad rizika, hodnocení, nakládání s rizikem). Souvislost mezi krizovým řízením a sociálně 

psychologickým výzkumem jsou znázorněny na obrázku 3.[32] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V posledních několika letech v komunikaci rizik narůstá důraz na problematiku veřejného 

zdraví, ať uţ ve smyslu podpory zdravého ţivotního stylu nebo prevence a zmírňování dopadů 

očekávaných mimořádných událostí. Komunikace s veřejností skrze sdělovací prostředky se 

stává základní dovedností v oblasti podpory veřejného zdraví. Do popředí zájmů odborníků se 

dostávají nové hrozby, které souvisejí se změnami klimatu, globalizací, sociálními 

a politickými fenomény: masové migrace, šíření infekčních chorob, pandemie chřipky, 

bioterorismus. Zájem o tyto oblasti zvýšily v posledních letech události s globálními dopady, 

jejichţ zvládání záviselo mimo jiné na efektivitě komunikace rizik. Antraxové útoky v USA 

v roce 2001 obrátily celosvětový zájem v oblasti bezpečnosti a krizové připravenosti 

zdravotnictví k otázkám bioterorismu. Bez ohledu na potencionálně ničivé dopady 

bioterorismu je velmi obtíţné kvantifikovat takové riziko. Hodnocení rizika je přitom zásadní 

pro plánování zdrojů pro výzkum a krizovou připravenost. Chování veřejnosti s ohledem 

na vysokou úroveň strachu v případě rozsáhlých bioteroristických útoků můţe mít ještě 

ničivější sekundární zdravotní a ekonomické dopady, neţ ztráty způsobené přímými následky 

působení pouţitých biologických patogenních činitelů.[33] 

Dalším podnětem pro pokračující výzkum v této oblasti komunikace byla epidemie SARS 

v roce 2003, kdy se nákaza během několika měsíců rozšířila z Číny do 30 zemí a postihla 
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Obrázek 3- Souvislosti mezi krizovým řízením a sociálně psychologickým výzkumem 

rizika[32] 
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okolo 8000 lidí, z nichţ okolo 800 na následky nemoci zemřelo. Strach z této nemoci však byl 

dalekosáhlejší a šířil se rychleji neţ samotná epidemie. Následkem strachu vznikly 

jen v jihovýchodní Asii materiální škody okolo 11 miliard amerických dolarů. Dalšími podněty 

se staly výskyt a šíření ptačí chřipky nebo i rozsáhlé přírodní katastrofy, jako byla vlna tsunami 

v jihovýchodní Asii v roce 2004. 

Důleţitost komunikace o rizicích vyjádřil i bývalý generální ředitel Světové zdravotnické 

organizace (WHO) Dr. Jong-Wook Lee v roce 2004: „V posledních letech jsme měli velký 

úspěch při kontrole šíření infekčních chorob, ale teprve nedávno jsme pochopili, 

ţe komunikace je v této oblasti stejně zásadní jako laboratorní analýzy nebo epidemiologie.“ 

V roce 2005 je Světovou zdravotnickou organizací (WHO) vydána publikace Effective 

Media Communication During Public Health Emergencies, která dokládá zvýšený zájem 

o komunikaci o rizicích ve zdravotnictví a poskytuje základní vodítka v dané oblasti. Objevují 

se zde kroky pro efektivní mediální komunikaci[33]: 

 Odhadnout potřeby a omezení médií a vlastních moţností pro vztahy s médii. 

 Vytvořit cíle, plány a strategie pro komunikaci s médii. 

 Provádět cvičení komunikátorů (mluvčích) pro komunikaci s médii i přímou 

komunikaci s veřejností. 

 Připravit sdělení (jasné, stručné, cílené) a seznam klíčových osob, skupin 

a organizací a jejich zájmů. 

 Identifikace aktivit médií a jejich cílových skupin. 

 Poskytování sdělení (jasných, včasných, viditelných a cílených). 

 Vyhodnocování efektu sdělení a postupů (reakce veřejnosti, zpětná vazba, zlepšení). 

 

Roku 2010 vzniká Evropskou komisí dotovaný tříletý projekt FoodRisC (na popud EFSA), 

který měl za cíl porozumět současným překáţkám v oblasti komunikace na téma rizika a uţitku 

potravin a identifikovat potenciální řešení. Porovnáváním pouţití tradičních a sociálních médií 

v rámci Evropské unie, vyhodnocením informací od veřejnosti a průzkumem chování 

a vnímání rizika a uţitku potravy vytvořili výzkumní pracovníci projektu FoodRisC inovační 

centrum elektronických zdrojů s cílem pomoci klíčovým komunikátorům při efektivním 

rozšiřování informací o riziku.V roce 2013 měl tento web více neţ dvě a půl miliardy uţivatelů 

a od té doby, kdy ho uţivatelé vyuţívají ke zjišťování informací, došlo k rychlému vývoji 
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a uţivatelé jsou dnes schopni vytvářet a sdílet své vlastní informace, pomocí webů jako je 

„Facebook“, „Twitter“, „Wikipedia“ a „YouTube“.[4] 

Zvýšený zájem o problematiku komunikace rizik dokládá i kaţdoročně se zvyšující počet 

odkazů na klíčová slova při jejich zadání do vyhledávačů různých vědeckých databází, jak je 

patrné z následujících grafů.  

 

Graf 1- četnost odkazů na heslo "risk communication" na portálech" wiley.com" 

a sciencedirect.com" 
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Graf 2- četnost odkazů na heslo "communication of natural risks" na portálech" wiley.com" 

a "sciencedirect.com" 
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nové poznatky a neposlední řadě také sdílení zkušeností z této vědecké disciplíny. Jedinou 

výjimkou je rok 2012, kdy byl zájem o komunikace rizik vyšší neţ v nadcházejícím roce 2013. 

To bylo způsobeno především ukončením tzv. Mayského kalendáře a obavami společnosti 

o moţném zániku planety, tudíţ se celosvětově zvýšil zájem o znalost rizik a jejich komunikaci. 
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Graf 3- počty odkazů na vědecké články, publikace, práce v některých vědeckých databázích 
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4 Komunikace o riziku v České Republice 

Právní předpisy stanovují základní kompetence orgánům státní správy a územní samosprávy 

v oblasti přípravy a řešení krizových situací, včetně otázek zabývající se komunikací 

s obyvatelstvem. Z hlediska časového průběhu se jedná o dvě rozhodná období. Prvním je 

období, kdy nehrozí bezprostřední nebezpečí, tzn. období běţného kaţdodenního ţivota 

(období prevence) a druhým pak období hrozby, respektive vzniku mimořádné události (období 

represe). 

V období prevence je komunikace s obyvatelstvem, v souladu s právními předpisy 

zaměřena na seznamování fyzických osob s charakterem moţného ohroţení obyvatelstva, 

připravovanými krizovými opatřeními, záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou 

obyvatelstva.  

4.1 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 

Důleţitým mezníkem, který ovlivnil problematiku komunikace s obyvatelstvem v rámci 

systému ochrany obyvatelstva, bylo projednání a schválení „Koncepce ochrany obyvatelstva 

do roku 2006 s výhledem do roku 2015“ usnesením vlády České Republiky ze dne 22. dubna 

2002 č. 417. Tato koncepce specifikovala obsahové okruhy, na které bude občan připravován 

a prohloubením veřejné informovanosti tak bude mít moţnost získat, ve věcech sebeochrany 

a vzájemné pomoci, znalosti a dovednosti o[11]: 

 způsobu chování po vyhlášení varovného signálu, 

 telefonních číslech tísňového volání, 

 místech poskytování nezbytných informací, 

 přípravě evakuačního zavazadla, 

 provedení improvizované ochrany ukrytím ve vhodných částech obytných domů, 

provozních a výrobních objektů, 

 provedení improvizované ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těla, 

 opatření v případě ohroţení povodní, 

 opatření v případě úniku nebezpečných látek, 

 hygienických opatření v prostorech karantény, 

 poskytování první předlékařské pomoci, 

 provedení částečné dekontaminace. 
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Bezprostřední pomoc občanovi při jeho ochraně poskytuje obec a sloţky integrovaného 

záchranného systému. Koncepce nahlíţí na informovaného a vzdělaného občana 

jako na základní „stavební“ prvek celého systému ochrany obyvatelstva. Je to zpravidla občan, 

který je jako první ve styku s působením mimořádné události a aţ posléze občanovi poskytuje 

bezprostřední pomoc obec a sloţky integrovaného záchranného systému. K tomu státní orgány 

a orgány územních samosprávných celků poskytují informace o moţných hrozbách, 

plánovaných protiopatřeních a postupu při řešení následků vzniknuvších při mimořádných 

událostech. 

4.2 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 

Tato přijatá koncepce schválená usnesením vlády č. 165 ze dne 25. února 2008 v oblasti 

informování obyvatelstva a tudíţ komunikaci o riziku uvádí, ţe[12]: 

 informování bude organizováno s cílem zvýšení připravenosti obyvatelstva všech 

věkových skupin pro obranu, ochranu a zvládání krizových situací; 

 základním prvkem systému ochrany obyvatelstva musí být informovaný 

a sebevzdělaný občan, který bude umět reagovat na přijímaná opatření, chránit sebe 

a poskytovat pomoc ostatním osobám; 

 ve veřejnoprávních médiích je třeba vytvořit větší časový prostor k informování 

obyvatelstva o hrozících nebo vzniklých mimořádných událostech a jeho chování 

při jejich zvládání, ale i k preventivně výchovnému působení na obyvatelstvo; 

 informovanost o mimořádných událostech a krizových situacím bude potřeba řešit 

i vůči cizím státním příslušníkům, aktuálně pobývajících na území ČR; 

 řešit informovanost občanů ČR pobývajících v zahraničí cestou zastupitelských 

úřadů. 

4.3 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 

Vláda České Republiky na svém zasedání dne 23.10.2013 schválila novou Koncepci 

ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030, která se zaměřuje také 

na následující priority z oblasti komunikace o riziku[13]: 

 Širší zapojení občanů do systému ochrany obyvatelstva cestou zvýšení jejich 

schopnosti sebeochrany za vyuţití informací a znalostí získaných v rámci plošného 

a cíleného systému výchovy a přípravy, coţ znamená: 
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o minimalizovat počet nepřipraveného obyvatelstva, coţ z dlouhodobého 

hlediska můţe přispět ke sniţování ztrát na ţivotech a zdraví osob, zvířat, 

majetku a ţivotním prostředí, a tím sniţovat finanční zátěţ při samotném 

řešení mimořádných událostí a krizových situací; 

o optimalizovat a následně rozvinout stav výchovy a vzdělávání obyvatelstva 

tak, aby odpovídal aktuální identifikaci a dopadu hrozeb, 

o vytvořit funkční systém výchovy a vzdělávání prostupující napříč všemi 

stupni veřejné správy, s větším zapojením soukromého sektoru i samotného 

obyvatelstva, jehoţ výsledkem bude zvýšení schopností v oblasti 

sebeochrany a aktivního zapojení do řešení mimořádných událostí 

a krizových situací na všech úrovních, 

o stanovit práva a povinnosti, pravidla, úkoly a role všech zainteresovaných 

subjektů, včetně role občana, zaloţené na jeho vrozené touze po bezpečí, 

jenţ ponese svůj díl odpovědnosti vůči sobě samému, svým blízkým a vůči 

státu. 

 Širší zapojení právnických a podnikajících fyzických osob do přípravy 

na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení cestou uţší spolupráce 

s odpovědnými orgány veřejné správy a zvýšeným podílem na realizaci konkrétních 

úkolů u subjektů představujících zvýšené riziko pro své okolí, dílčí cíle jsou: 

o vytvoření hlubší spolupráce mezi určenými právnickými a podnikajícími 

fyzickými osobami a orgány veřejné správy- sníţení rizika vzniku 

mimořádné události a krizové situace; 

o vyuţívání dostupných moderních technologií k objektivnímu a rychlému 

informování obyvatelstva o moţných hrozbách, jiţ vzniklých mimořádných 

událostech a krizových situacích i o doporučených postupech při jeho 

sebeochraně; 

o stanovit povinnosti a způsob zapojení určených právnických a podnikajících 

fyzických osob a orgánů veřejné správy do přípravy preventivních opatření 

a likvidace následků případně vzniklé mimořádné události a krizové situace, 

o zapojit určené právnické a podnikající fyzické osoby do systému výchovy 

a vzdělávání obyvatelstva. 
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 Cílená podpora vědy a výzkumu, vývoje, inovací s důrazem na vyuţívání 

dosaţených výsledkův praxi v rámci systému vzdělávání a přípravy odborníků, 

coţ s sebou nese: 

o zefektivnit propagaci výsledků výzkumné, vývojové a inovační činnosti 

a vzájemnou komunikaci mezi aktéry dané problematiky prostřednictvím 

odborných periodických publikací a setkávání odborné veřejnosti 

na mezinárodní úrovni; 

o utvoření společné komunikační platformy určené pro řešení věcné 

spolupráce mezi orgány státní správy, zástupci výzkumných pracovišť, 

akademické obce a aplikační sféry; 

o vznik odborného periodika pro publikaci výsledků výzkumné, vývojové 

a inovační podpory ochrany obyvatelstva a mezinárodní konference. 

4.4 Zákon č. 240/2000 Sb., a Zákon č. 239/2000 Sb., ve znění pozdějších 

změn a předpisů 

Významnou úlohu ve stanovení kompetencí veřejné správy v oblasti komunikace 

s veřejností sehrává zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů 

ve znění pozdějších změn a předpisů a zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném 

systému a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn a předpisů. Tyto dva právní 

předpisy stanovují odpovědným subjektem za oblast komunikace s veřejností především 

orgány krajů a obcí a Hasičský záchranný sbor kraje. 

Komunikace s obyvatelstvem v období prevence lze rozdělit do dvou oblastí[34][35]: 

 zpracování plánů, písemných, multimediálních materiálů, které jsou určeny 

pro práci s veřejností v případě nebezpečí a vzniku mimořádné události a krizové 

situace (tuto oblast mají v kompetenci orgány krajů a Hasičské záchranné sbory); 

 seznamování obyvatelstva s charakterem moţného ohroţení, s připravovanými 

krizovými opatřeními, připravenými záchrannými a likvidačními pracemi (tuto 

oblast mají v kompetenci. 
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Základní kompetence subjektů odpovědných za komunikaci v období prevence jsou 

znázorněny na obrázku č. 4. Hasičský záchranný sbor kraje bude při plnění těchto poţadavků 

přistupovat z obecnějšího pohledu a souvislostí. Jeho pozice je determinována pozicí subjektu 

krajské úrovně. Pozice obecního úřadu je pozice místní, která umoţňuje specifikovat obsah 

komunikace s velmi dobrou znalostí místních poměrů. Z uvedeného znázornění vyplývá 

poţadavek na vzájemnou koordinaci těchto činností mezi Hasičským záchranným sborem kraje 

a obecním úřadem. 

4.5 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., ve znění pozdějších změn 

a předpisů 

Při zpracování a vyhotovení plánů, písemných a dalších multimediálních materiálů, 

které jsou určeny pro práci s veřejností v případě nebezpečí a vzniku mimořádné události 

a krizové situace, Hasičské záchranné sbory krajů postupují v souladu s vyhláškou Ministerstva 

vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného 

systému ve znění pozdějších změn a předpisů. Tato vyhláška stanovuje způsob zpracování 

havarijního plánů kraje, jehoţ součástí je i plán komunikace s veřejností a hromadnými 

informačními prostředky. 

Plán komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky, dle vyhlášky 

č. 328/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a předpisů, obsahuje[29]: 

 přehled spojení na hromadné informační prostředky, 

 texty nebo nahrávky televizních a rozhlasových tísňových informací, 

 frekvence vysílání rozhlasových stanic, 
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ohroţení 

 s připravovanými 

protiopatřeními a 
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provedení 

 s připravovanými 

záchrannými a 

likvidačními pracemi 
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Obrázek 4- Komunikace s obyvatelstvem v období prevence[32] 
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 způsob ověření průniku tísňových informací, 

 náhradní způsoby pro informování veřejnosti, 

 formy, způsoby a postupy při poskytování informací obyvatelstvu o skutečném 

ohroţení a následně přijímaných k ochraně obyvatelstva, 

 organizační a materiální zabezpečení tiskového střediska, 

 rozdělení odpovědnosti za komunikaci s veřejností a hromadnými informačními 

prostředky. 

Tento plán obsahuje jak organizační, materiální a technické aspekty, tak poţadavky 

na tvorbu tísňových informací a způsob ověření jejich průniku. Nelze podceňovat ţádný z výše 

uvedených aspektů. 

Účinnost komunikace o riziku také spočívá v[29]: 

 v empatickém naslouchání a sdělení ţe vy se staráte o zdraví a bezpečnost 

obyvatelstva, 

 ve vybudování důvěry a důvěryhodnosti, 

 v nastolení dlouhotrvajících vztahů, 

 ve schopnosti převedení technických informací do srozumitelného jazyka, 

 v efektivním sdělování a doručování informací. 

4.6 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., ve znění pozdějších změn 

a předpisů 

Informování obyvatelstva o charakteru moţného ohroţení, s připravovanými krizovými 

opatřeními a způsobu jejich provedení je upraveno vyhláškou MV č. 380/2002 Sb. k přípravě 

a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. V souladu s touto vyhláškou, z hlediska způsobu 

provedení, se informování obyvatelstva uskutečňuje především[30]: 

 hromadnými informačními prostředky, 

 letáky a informačními broţurami, 

 ukázkami činnosti integrovaného záchranného systému, 

 besedami s obyvatelstvem. 

Tato vyhláška rovněţ upřesňuje obsah sdělovaných údajů pro obyvatelstvo. Pozornost 

by měla být soustředěna zejména na informace o: 

 zdrojích rizik mimořádných událostí a s tím souvisejících preventivních opatřeních, 
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 činnosti a přípravě integrovaného záchranného systému na řešení mimořádných 

událostí, 

 opatřeních ochrany obyvatelstva, zejména o varování, evakuaci, ukrytí, individuální 

ochraně a nouzovém přeţití, 

 sebeochraně a poskytování vzájemné pomoci a  

 organizaci humanitární pomoci. 

4.7 Aarhuská úmluva 

Jedná se o mezinárodní úmluvu o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování 

a přístupu k právní ochraně v otázkách ţivotního prostředí. Tato konvence vešla v České 

Republice v platnost roku 2004. Jejím cílem je zabezpečitveřejnosti snadný přístup 

k informacím, zajistit mechanismy pro účast veřejnosti na rozhodování v otázkách 

environmentální bezpečnosti, a také zajistit právní ochranu v záleţitostech ţivotního 

prostředí.[17] 

Veřejnost, zástupci zájmových sdruţení, zástupci průmyslových podniků a také zástupci 

dalších organizací díky tomuto dokumentu dostali poprvé moţnost vymáhat právní cestou svou 

účast a svůj podíl na rozhodovacích procesech.   

Tato úmluva stanovuje, aby pracovníci úřadů pomáhali veřejnosti v její snaze o přístup 

k informacím, aby usnadňovaliveřejnosti účast na rozhodování.  Dále musí zainteresované 

strany podporovat environmentální osvětu a vzdělávání veřejnosti, zejména o tom, jak získat 

přístup k informacím, jak se účastnit na rozhodování. 

4.8 Směrnice SEVESO III 

Evropskou Unií je přijata 4. července 2012 a jedná se tudíţ o nejaktuálnější směrnici 

SEVESO. Cílem těchtovzniknuvších direktiv (směrnic) je působit preventivně zejména 

proti závaţným průmyslovým haváriím (Bhópál, Schweizerhalle, Enschede, Toulouse, 

Buncefield), nicméně nachází se v ní také odstavce zaměřující se na komunikaci o rizicích. 

V úvodu dokumentu je zmíněna implementace Aarhuské úmluvy do této směrnice, 

čímţ by měla být zlepšena úroveň a kvalita informování veřejnosti. Obyvatelé a dotčené osoby, 

kterých by se závaţné havárie mohly dotknout, by měli mít k dispozici dostatečné mnoţství 

informací, aby mohli při havárii adekvátně postupovat.  Dále by státy Evropské Unie měly 

zpřístupnit informace o tom, kde je moţné naleznout informace o právech osob postiţených 

závaţnou havárií. Takto poskytované informace by měly být jasné a srozumitelné. 
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Kromě aktivního poskytování informací, by tyto informace měly být trvale k dispozici 

v elektronické podobě a měly by procházet průběţnou aktualizací. V souladu s Aarhuskou 

úmluvou je účast dotčené veřejnosti na přijímání rozhodnutí nezbytná k tomu, aby se tato 

veřejnost mohla vyjádřit a zodpovědné osoby s rozhodovací pravomocí mohli přihlédnout 

ke stanoviskům a obavám, které mohou být pro konečné rozhodnutí podstatné (zvýšení 

zodpovědnosti a transparentnosti rozhodovacího procesu, veřejná podpora učiněných 

rozhodnutí). 

Další informace důleţité z hlediska komunikace rizik poskytuje[26]: 

 Článek 12 - Havarijní plány - jedním z cílů vnějších havarijních plánů je sdělování 

informací veřejnosti, havarijním sluţbám a správním orgánům. Také je nezbytné 

zajistit, aby veřejnost měla moţnost se k vnějším havarijním plánům vyjádřit. 

 Článek 14 – Informování veřejnosti - členské státy zajistí, aby veřejnost měla trvale 

přístup k informacím (přílohy směrnice uvádí, jaké informace musí být přístupny). 

 Článek 15 - Projednání s veřejností a účast veřejnosti na rozhodování - členské státy 

zajistí, aby veřejnost měla moţnost včas vyjádřit své hledisko a připomínky 

ke konkrétním jednotlivým projektům a aby byly výsledky konzultací při přijímání 

rozhodnutí zohledněny. Dále bude zajištěno, aby příslušný orgán při přijetí 

příslušných rozhodnutí zpřístupnil veřejnosti obsah rozhodnutí a jeho důvody, 

výsledky konzultací konaných před přijetím rozhodnutí a vysvětlení, 

jakým způsobem byly tyto výsledky v daném rozhodnutí zohledněny. 

4.9 ČSN ISO 31000 - Management rizik 

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 31000:2009 a zabývá se především 

implementací managementu rizik do politiky organizace. Zatímco všechny organizace řídí 

rizika jen do určité míry, tato mezinárodní norma stanovuje řadu principů, které je nutné splnit, 

aby byl management rizik efektivní. 

Krom návodů, jak provádět analýzu rizika, jeho identifikaci, hodnocení, protiopatření 

a následné přezkoumávání a monitorování se norma věnuje i problémům spojených 

s komunikací.  

Komunikace je zde definována jako nepřetrţitý a opakující se obousměrný proces, 

který vykonává organizace k poskytování, sdílení nebo získání informací a zapojení se 

do dialogu se zainteresovanými stranami (osoba nebo organizace, která můţe mít vliv 

na rozhodnutí nebo činnost, můţe být jimi ovlivňována nebo se můţe zdát očividné, ţe je 
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rozhodnutím nebo činností ovlivňována).Norma nabádá k dodrţení několika klíčových 

pravidel pro vytvoření správné a efektivní komunikace[3]: 

 komunikace s vnějšími a vnitřními zainteresovanými stranami se má uskutečňovat 

ve všech stádiích procesu managementu rizik; 

 plány pro komunikaci musí být vypracovány jiţ v raném stádiu; 

 účinná vnější a vnitřní komunikace se má uskutečňovat k zajištění, aby pověření 

pracovníci s odpovědností za implementaci procesu managementu rizik 

a zainteresované strany rozuměly, na jakém základě byla učiněna rozhodnutí, 

a důvodům, proč jsou poţadovány některé činnosti; 

 komunikace se zainteresovanými stranami je důleţitá, protoţe jejich úsudky 

o rizicích jsou zaloţeny na jejich vnímání rizik; tyto představy se mohou měnit 

vzhledem k rozdílům v hodnotách, potřebách, domněnkách, přístupech a zájmech 

zainteresovaných stran; jejich názory mohou mít významný dopad na konečná 

rozhodnutí 

 úplné a pravidelné podávání zpráv, jak o hrozících rizicích, tak o účinnosti 

managementu rizik významně přispívá k efektivnímu vedení v rámci organizace. 

4.10 Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR 

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR uvádí do kontextu adaptační 

opatření navrhovaná v rámci různých strategických sektorových dokumentů a doplňuje směry 

adaptačních opatření v oblastech, pro které taková opatření zpracována nebyla. Dokument 

svým obsahem doplňuje Politiku ochrany klimatu ČR, jejímţ předmětem je rámec mitigačních 

opatření (tj. aktivním sniţováním emisí a zvyšováním jejich poklesů) a byl pro účely práce 

poskytnut k nahlédnutí. Oba tyto dokumenty umoţňují komplexní přístup k problematice 

změny klimatu, k moţnostem aktivního předcházení těmto změnám a ke zmírnění 

nebo eliminaci negativních dopadů na ţivotní podmínky v ČR.  

Z hlediska komunikace rizik je relevantní kapitola 4.3 zabývající se komunikační strategií 

a zapojením veřejnosti, výzkumem, výchovou a osvětou, kde je psáno: 

 je nutné posílit informovanost široké veřejnosti o pravděpodobných dopadech 

změny klimatu a moţnostech adaptačních opatřeních v podmínkách ČR; 

 je třeba navázat na vzdělávací aktivity a prezentovat témata na tiskových 

konferencích, při výstavách a veletrzích, vydáváním publikací a letáků; 
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 vzdělávání a osvěta jsou nezbytným a efektivním nástrojem, cílem je systematicky 

odborně vzdělávat klíčové cílové skupiny a pomoci utvářet pozitivní postoje 

a aktivní přístup obyvatelstva k dané problematice; 

 vytvoření informační kampaně, která by kaţdý rok komunikovala jedno 

z významných skupin dopadů změny klimatu (zahrnuje specializované webové 

stránky, informační materiály, tiskové konference, ukázky dobré praxe apod.); 

 propagovat Evropský informační systém pro šíření a výměnu informací, dat 

a zkušeností. 

V části věnované vodnímu a lesnímu hospodářství, biodiverzitě a zemědělství jsou vypsána 

opatření směřující ke zvýšení informovanosti a vzdělanosti široké veřejnosti. Jsou to opatření 

jako např.: 

 zvýšit povědomí veřejnosti o přirozených vlastnostech krajiny; 

 zapojit veřejnost do procesu tvorby a připomínkování příslušných plánů, strategií; 

 informovat veřejnost o moţnostech šetřeného zacházení s vodními zdroji; 

 zvyšovat důvěru veřejnosti k efektivitě vynaloţených prostředků informováním 

o vyhodnocení vlivu realizovaných opatření; 

 pořádání mimořádnýchtiskových konferencí v případě mediálně zajímavých událostí 

vztahujících se k tématu (např. váţné případy výskytu extrémních meteorologických 

jevů); 

 vytvoření specializovaných webových stránek. 

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR tedy formuluje základní úkoly 

pro komunikační strategii a počítá se zapojením veřejnosti. Z toho vyplývá, ţe je nezbytné 

zajistit informovanost široké veřejnosti o pravděpodobných dopadech změny klimatu 

a moţnostech adaptačních opatřeních v podmínkách ČR. Jedním z cílů této strategie je rovněţ 

systematicky odborně vzdělávat klíčové cílové skupiny a utvářet pozitivní postoje a aktivní 

přístup obyvatelstva. 

 

V reálném ţivotě se komunikací o přírodních rizicích na území České Republiky 

nejdůkladněji zabývá MV-GŘ HZS ČR a jeho sloţky spolu s Českým hydrometeorologickým 

úřadem, Institutem ochrany Lázně Bohdaneč a Ministerstvem ţivotního prostředí. Všechny 

tyto instituce nabízejí prostřednictvím svých webových stránek informace týkající se 

případného ohroţení přírodního původu. Nejvíce informací o přírodních rizicích na území ČR 
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(výčet jednotlivých rizik, jak předejít vzniku mimořádné události, jak se chovat kdyţ nastane, 

moţnosti a způsoby ochrany před důsledky MÚ, kde nalézt potřebné informace) poskytují 

stránky MV-GŘ HZS ČR (http://www.hzscr.cz/) a Institut ochrany Lázně Bohdaneč 

(http://www.hzscr.cz/institut-ochrany-obyvatelstva.aspx). Uţitečné informace zvláště 

preventivního charakteru ve formě informačních letáků, odborných publikací pro různé 

skupiny obyvatelstva, článků a v neposlední řadě i videí lze stáhnout do vlastního média 

a například pouţít v rámci dalšího vzdělávání. V současnosti je tato elektronická varianta 

sdílení informací poměrně účinná, jelikoţ lze tyto informace průběţně aktualizovat, jsou 

všechny „na jediném místě“ a všichni s přístupem k internetové síti (cca 75 procent populace 

v ČŘ) mohou kdykoli potřebné informace dohledat. Lidé bez přístupuk internetu jsou 

informování jinými způsoby, které jsou v kompetencích správních orgánů jejich bydliště 

(informační letáky, veřejné besedy a přednášky apod).Na stránkách výše uvedených institucíse 

dáleje moţné dovědět o mnoha projektech probíhajících v různých částech republiky, které 

podporují primárně vzdělávání všech skupin obyvatelstva a sekundárně vzdělávání odborníků 

a pedagogů, kteří se do projektů zapojili. V neposlední řadě nechybí pozvánky na soutěţe, klipy 

o aktuálních otázkách bezpečnosti nebo např. osobní povodňový plán, který si na stránkách 

ČHMÚ můţe stáhnout a vyplnit kaţdý občan 

(http://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/pruvodce_verejnost.html). 
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5 Cíle komunikace 

Cílem komunikace o riziku je prosazení a dosaţení určitých cílů instituce, orgánů, 

zodpovědných osob. Komunikování se proto stává prvořadým úkolem řízení, coţ bylo zjištěno 

na základě předchozích zkušeností. Výzkumy naznačují, ţe většina manaţerů věnuje 

komunikačním procesům 75 – 90 % své pracovní doby. Kvantitativní stránka komunikace 

ale ještě neodpovídá o její kvalitě.[25] 

Kaţdá organizace si vytváří ustálený systém informačních cest, po kterých proudí všemi 

směry informace potřebné pro výkon činnosti a pro vzájemné dorozumění. Uspořádání takové 

„komunikační sítě“ obvykle vychází ze systémů řízení a struktury organizace, ale také 

ze vzájemných mezilidských vztahů.[23] 

Aby komunikace byla efektivní, je nezbytné vytvořit a dodrţovat řád v komunikačním 

procesu. Komunikační systémna jedné straně integruje manaţerské funkce (plánování, 

organizování, personální zajištění, vedení lidí, kontrola) a na druhé straně propojuje subjekt 

řízení s okolím.[27] 

5.1 Kdo by měl vytvářet komunikační systém 

Obecným postupem je, ţe komunikační systém vytváří nadřízený prvek. Komunikační 

systém by se měl tvořit seshora dolů, jelikoţ nadřízený prvek je prvek vyšší úrovně řízení, má 

širší odpovědnost a k tomu odpovídající kompetence. Tento systém musí být jak po technické 

tak po strukturální stránce průchodný nejen seshora dolů, ale hlavně také i zdola nahoru. 

Podřízený prvek můţe narazit na problémy s nepochopením, nedůvěrou, se střety vlastních 

zájmů atd., proto je nezbytné vést oboustranný aktivní dialog.[23] 

5.2 Co tvoří komunikační systém 

Komunikační systém je tvořen souhrnem komunikačních kanálů a představuje ho systém 

vazeb mezi subsystémy a jednotlivými prvky systému. Tyto vazby mohou být vertikální 

nebo horizontální, ale také jen ryze informační, například směrem k veřejnosti.[31] 

Komunikační systém je flexibilní – prvky systému se mohou měnit. Systém tak není 

uzavřen, některé prvky do něj vstupují, jiné vystupují, v závislosti na splnění jejich úkolu. 

5.3 Prvky tvořící komunikační systém pro řešení krizových situací 

Při plánování komunikačního systému je nezbytné prioritně akceptovat jeho účel, 

který vychází ze stanovených manaţerských cílů. V předmětném zájmu je obecným cílem 



29 

 

příprava a řešení mimořádných událostí a krizových situací (ochrana ţivotů a zdraví osob, 

materiálních a kulturních hodnot a ochrana ţivotního prostředí). Z pohledu tvorby 

komunikačního systému připadají v úvahu následující subsystémy[23]: 

 Řídící prvky 

o Státní samospráva (vláda, ministerstva a ostatní ústřední orgány, hygienické 

a veterinární stanice atd.) 

o Samospráva (orgány krajů, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, 

orgány obcí) 

Řídící prvky jsou odpovědny ze zákona za přípravu a řešení mimořádných událostí 

a krizových situací a jsou jimi zpravidla subjekty státní správy a územní samosprávy. V tomto 

kontextu tyto řídící subjekty dále: plánují a vyčleňují zdroje (finanční, lidské, energetické, 

materiální), zpracovávají příslušné plány reakce (havarijní plány, krizové plány atd.), 

vzdělávají a informují obyvatelstvo, řídí nasazení sil a prostředků. 

 Síly a prostředky – záchranné sbory, ozbrojené bezpečnostní sbory, havarijní sluţby, 

ozbrojené síly, síly a prostředky správních úřadů a obcí, síly a prostředky 

právnických a fyzických osob 

V České Republice je pro řešení mimořádných událostí vytvořen (dle právních předpisů) 

integrovaný záchranný systém, který vznikl jako potřeba kaţdodenní spolupráce hasičů, 

zdravotníků, policie a dalších sloţek při řešení mimořádných událostí. Spolupráce na místě 

zásahu uvedených sloţek v nějaké formě existovala vţdy, nicméně odlišná pracovní náplň 

i pravomoci jednotlivých sloţek vyţadují určitou koordinaci postupů. 

 Ohroţené prvky 

o Obyvatelstvo – které je přímo ohroţeno nebo postiţeno krizovou situací, 

mající vztah k předchozí skupině nebo teritoriu postiţeného mimořádnou 

událostí, ostatní veřejnost 

o Další subjekty, které nejsou zdrojem rizik – školy, úřady, instituce, léčebná 

a zdravotnická zařízení, domovy důchodců, sociální ústavy atd. 

Tvůrce komunikačního systému (např. HZS kraje, obecní úřad apod.) rozpracovává 

subsystém komunikace s ohroţenými prvky a to variantně na základě analýzy rizik, druhu 

mimořádné události, zkušeností apod. Pro širokou občanskou veřejnost je potřebné: 

 zvolit správný komunikační mix (televize, rozhlas, tisk, internet, siréna, mobilní 

telefon), 



30 

 

 brát v úvahu denní dobu, 

 počítat s potenciálním časem ohroţení respektive časem potřebným k provedení 

záchranných opatření, jako například evakuace. 

Důleţitým aspektem, který má vliv jak na vytváření komunikačního systému, tak na obsah 

komunikace je skutečnost, zda mají ohroţené prvky vytvořen plán reakce (havarijní plán, 

evakuační plán, postupy při nebezpečí povodně apod.) a také to, zda tyto prvky mohou být 

zdrojem sekundární mimořádné události. 

 Zdroje rizik 

o z hlediska rozsahu následků (obec, region, kraj), 

o z hlediska časového projevu (minuty, hodiny, dny) 

o z hlediska posuzovaného systému (vnější rizika, vnitřní rizika) 

 Média  

o dle způsobu působení (rozhlas, televize, tisk, internet atd.) 

o dle rozsahu působení (celostátní, regionální, místní) 

o slouţící jako prostředek k informování obyvatelstva 
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6 Sociální skupiny 

Jeden z hlavních problémů komunikace o riziku je přizpůsobit obsah důleţitého sdělení 

odlišným sociálním a kulturním skupinám, které tvoří společnost. Hlavní pomocí mluvčích 

(„risk communicators“) při tvorbě tiskových zpráv, projevů, oznámení, je základní 

charakteristika veřejnosti podle jejího kulturního přesvědčení. To znamená nejen, jak se 

vyhnout nejednoznačnosti podnětů v přesvědčování, ale také zabývat se argumenty, 

kterým publikum rozumí a shledá je přijatelné. Můţe docházet k situacím, kdy pár slov 

pouţívaných bez dalšího přemýšlení mohou vznítit pobouření veřejnosti, a zdlouhavé 

vysvětlování nemusí mí ten správný dopad na ty, kteří se nacházejí v předmětu zájmu dané 

problematiky. Je nemoţné snaţitse najít klasifikaci, která poskytuje kompletní zastoupení 

všech moţných typů publika.[22] 

Skupina vědeckých odborníků zabývající se kulturní sociologií a antropologií Aaron 

Wildavsky, Mary Douglas a Michael Thompson se v 90. letech 20. Století zabývali sociální 

reakcí veřejnosti na riziko a bylo identifikováno čtyři nebo pět vzorů hodnotových klastrů, 

které různé skupiny ve společnosti od sebe navzájem oddělují. Tyto rozdílné skupiny vytvořily 

specifické pozice a vytvořily si odpovídající postoje a strategie. 
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Organizace a sociální skupiny patřící ke „Entrepreneurial“(podnikatelskému)prototypu 

vnímají riskování jako příleţitost uspět na konkurenčním trhu a jako moţnost ke sledování 

vlastních cílů. Jsou charakterizováni nízkou úrovní hierarchie a soudrţnosti a přejí si, 

aby vládní orgány upustili od nákladné regulace nebo od úsilí vytvářet management řízení 

rizik.[22] 

Tato skupina je v největším kontrastu s prototypem „Egelitarian“ (rovnostář), neboť skupiny 

a jedinci, kteří patří do této skupiny, kladou důraz na spolupráci a rovnost spíše 

neţ na konkurenci a svobodu. Tato skupina, i kdyţ má také nízkou úroveň hierarchie, si 

vyvinula silný smysl skupinové soudrţnosti a solidarity. Pokud čelí nebezpečí, mají tendenci 

soustředit se na dlouhodobé dopady lidských činností a s větší pravděpodobností upustí 

od činnosti (i kdyţ ji vnímají jako přínos pro sebe), neţ by riskovali.[22] 

Třetí prototyp skupiny jsou tzv. byrokraté („bureaucrats“) kteří se opírají o pravidla 

a osvědčené postupy, jak se vyrovnat s nejistotou. Tato skupina je význačná velkou úrovní 

hierarchie a soudrţností ve vzájemných vztazích. Skupina zastává názor, ţe pokud jsou rizika 

„Bureaucrats“ (byrokraté) 

Rizika jsou přijatelná do té 

doby, kdy odpovědné instituce 

mají schopnost je zvládat. 

„Atomized individualist“ 

(individualisté) 

Ţivot je loterie. Rizika jsou 

mimo naši kontrolu, 

bezpečnost je záleţitostí štěstí. 

„Egalitarian“ (rovnostáři) 

Rizikům je potřeba se 

vyhnout, jestliţe je to 

nevyhnutelné k ochraně 

veřejného blaha. 

„Entrepreneurial“ 

(podnikatelé) 

Rizika nabízejí příleţitosti 

a měly by být přijaty výměnou 

za získání určitě výhody. 

„Hermit“ (poustevníci) 

Rizika jsou přijatelná tak 

dlouho, dokud nevytvářejí 

nátlak na ostatní. 

Obrázek 5- podstupování rizika v kontextu kulturních kategorií[22] 
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řízena schopnými odpovědnými institucemi a orgány, a krizové strategie byly poskytnuty 

na všechny eventuality, není třeba se obávat rizika. Věří v účinnost organizačních dovedností 

a postupů, a povaţují problém za vyřešený, kdyţ existuje postup pro řešení dané situace.[22] 

Čtvrtým prototypem sociální skupiny jsou „Atomized individualists“ (individualisté), 

kteří v principu věří v hierarchii, ale neztotoţní se s ní v takové skupině. Tito lidé důvěřují 

jen sobě a často jsou zmateni v otázkách rizika. Mnohdy se vystavují vysokému riziku, 

ale odmítají přijmout jakékoli riziko, které by na nich mělo být „uloţeno“. Vidí ţivot 

jako loterii a často jsou neschopni spojit si následky s příčinami.[22] 

V závislosti na čtyřech výše vyjmenovaných skupinách, můţe existovat hybridní skupina 

nazývaná „autonomous individuals“ nebo „hermits“, coţ by v překladu znamenalo samotáři 

nebo poustevníci, kteří mohou být umístěni uprostřed mezi všemi skupinami. Výzkumník 

Michael Thompson je charakterizoval jako sebestředné poustevníky a krátkodobé hodnotitele 

rizika. Mohou být vyuţiti jako případní prostředníci při rizikových situacích, protoţe dokáţí 

vytvořit „spojenectví“ s dalšími skupinami.[22] 

Některé charakteristické znaky obyvatelstva[23]: 

 Období klidu 

o malý zájem o problematiku hrozících rizik, 

o malá připravenost, 

o absence promyšlených (dopředu připravených) postupů a reakcí na ohroţení. 

 Při mimořádné události 

o silné proţívání, nejistota, neorganizovanost 

o potřeba informací, 

o neočekávané reakce, iracionální jednání, 

o hyperaktivita – apatie, neschopnost konat jednoduché úkoly, 

o oběti bojující o ţivot svůj nebo svých blízkých, o záchranu majetku, 

o pomáhají okolí, ale také rabují a zneuţívají humanitární pomoc. 

6.1 Stanovení cílových skupin 

Komunikace o riziku na rozdíl například od masové komunikace zahrnuje zpětnou vazbu, 

předjímá aktivitu neanonymních příjemců, vyuţívá organizovaných skupin obyvatelstva, je 

flexibilní v obsahu a má personální charakter. Komunikace o riziku diferencuje příjemce, 

definuje cílové skupiny[16] 
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Cílovými skupinami jsou části populace, o níţ se předpokládá, ţe bude adresátem 

nebo spotřebitelem mediovaných sdělení. Účinnost komunikační události, ovlivňování cílové 

skupiny a dalších moţných operací závidí na poznání cílové skupiny a vypracování 

komunikačních strategií. Představa o cílové skupině prošla velmi sloţitým vývojem. 

Tento vývoj poznatků směřuje k představě o jednotnosti a uniformním reagování cílové 

skupiny ke stále diferenciovanějšímu a sofistikovanějšímu poznávání cílové skupiny, její 

struktury a procesů v ní probíhajících.[21] 

Při uplatnění teritoriálního kritéria, lze ve vztahu k obyvatelstvu definovat tři základní cílové 

skupiny[32]: 

 obyvatelstvo nacházející se na teritoriu, které je zasaţeno nebo ohroţeno krizovou 

situací, 

 obyvatelstvo mající vztah k předchozí cílové skupině, respektive k teritoriu 

zasaţeném krizovou situací (mají na místě příbuzné, majetek atd.), 

 ostatní obyvatelstvo. 

Na první pohled je patrné, ţe prioritní bude obyvatelstvo, které je přímo ohroţeno 

mimořádnou událostí. I přesto je nezbytné kontaktovat ostatní cílové skupiny (i jen proto, 

aby bylo třetí skupině sděleno, ţe se jí ohroţení netýká, ať se vyhne postiţenému teritoriu 

a nadále poslouchá zprávy o vývoji situace). 

Cílové skupiny lze definovat i podle jiného neţ teritoriálního kritéria, například 

podle poţadované činnosti, věku nebo společných zájmů, které je definují. Nejčastěji se 

ale obyvatelstvo dělí na[6]: 

• děti a mládeţ, 

• dospělé obyvatelstvo v produktivním věku, 

• senioři, 

• cizinci, 

• specifickou skupinou prolínající se výše uvedenými skupina jsou handicapovaní. 

Je moţné tyto skupiny dělit také podle zájmů, zaměření jejich profesí, trávení volného času, 

členství ve spolcích apod. Je potřeba mít však na paměti, ţe velká diferenciace s sebou nese 

velké nároky na realizaci. 

Tím, ţe sdělení dojde od odesílatele k příjemci, který sdělení přijme, dekóduje a pochopí, se 

komunikační proces završuje. Příjemcem se také stává subjekt, který skutečně sdělení obdrţí, 

respektive přijme. Cílová skupina pak z tohoto hlediska vystupuje v roli potencionálního 
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příjemce. Například úmyslem krizového manaţera je vydat zprávu pro všechny občany 

(tzn. cílovou skupinu) nacházející se v oblasti zasaţené mimořádnou událostí.[23] 

Stanovení cílové skupiny obyvatel je do jisté míry závislé na vnímání rizika vybranou 

skupinou obyvatel. V současné době bylo identifikováno minimálně 15 faktorů, které mají 

přímý vztah ke komunikaci o riziku[31]: 

 dobrovolnost,ovladatelnost,známost,spravedlnost v 

distribuci,zisky,pochopení,nejistota, hrůza,důvěra v instituce,reversibilita 

následků,osobní ohroţení,etická a morální povaha,přírodní nebo lidský původ, 

identita obětí,katastrofický potenciál. 

Tyto faktory mají rozhodující roli při stanovení postoje a chování vybrané cílové skupiny 

obyvatel. Vnímání rizika závisí na kombinaci úrovně nebezpečí (pravděpodobnosti úmrtí, 

zranění, ztráty) a úrovně znepokojení. Jestliţe faktory znepokojení zároveň obsahují morální 

a emoční podtext, nutí jedince k emoční reakci, která můţe významně ovlivnit pozdější 

vnímání rizika. Určení cílové skupiny závisí v prvé řadě na sběru a hodnocení empirických 

informací z průzkumů nebo rozhovorů, které se týkají názorů na kaţdý z faktorů vnímání rizika 

(zejména na důvěru, kontrolu, férové jednání, strach). V druhé řadě je třeba v identifikovaných 

oblastech udrţovat s cílovou skupinou kontakt a obousměrný dialog. Je také nutné organizovat 

účinné strategie komunikace, vyplývající ze sdílení pochopení cílových skupin a to s ohledem 

na jejich vnímání rizika.[31] 

Americká příručka základů komunikace o riziku (Risk communication primer) vydané Navy 

Enviromental Health Center uvádí 9 bipolárních faktorů akceptovatelnosti rizika cílovou 

skupinou (levá strana obsahuje faktory, které napomáhají k větší akceptovatelnosti rizika): 

 dobrovolnost × nedobrovolnost 

 přírodní katastrofa × průmyslová katastrofa/havárie způsobená člověkem 

 běţný projev/následek × tragický projev/ následek 

 kontrolovaný, řízený proces × nekontrolovaný, neřízený proces 

 férové jednání × viktimizace 

 výhody × bez výhod 

 důvěryhodný zdroj informací× nedůvěryhodný zdroj informací 

 známý jev/činitel× neznámý jev/činitel 

 zasaţena jen dospělá populace× zasaţeny děti 
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7 MSK a vybraná přírodní rizika 

Moravskoslezský kraj je z hlediska geografického velice rozmanitý region. Na západě je 

svírán pohořím Hrubého Jeseníku s nejvyšším vrcholem kraje horou Praděd (1491 m. n. m.). 

Střední část kraje charakterizuje poměrně hustě osídlený níţinatý terén. Směrem na jihovýchod 

krajina opět získává hornatý charakter – Beskydy.[19] 

Kraj se nachází na severovýchodě republiky a jedná se o její okrajovou část. Na severu 

a východě hraničí s Polskem a na jihovýchodě se Slovenskem. V rámci krajského uspořádání 

České Republiky sousedí s Olomouckým krajem, na jihu se dotýká také kraje Zlínského a je 

vymezen těmito okresy: Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava-město. 

Je rozdělen na 22 správních obvodů obcí s rozšířenou působností, pod které spadá 300 obcí.[9] 

Rozloha Moravskoslezského kraje je 5427 km
2
, coţ je necelých 7 % území celé České 

Republiky. Více neţ polovina tohoto území je zemědělská půda a na dalších 35 % se nacházejí 

lesní pozemky, zvláště v horských oblastech.[19] 

Nejdůleţitějšími a nejvýznamnějšími vodními toky v kraji jsou řeky Morava, která náleţí 

úmoří Černého moře, Odra, Opava, Ostravice a Olše, které směřují do úmoří Baltského moře. 

Hlavními zdroji pitné vody jsou vodárenské nádrţe Šance, Morávka a Kruţberk. 

Moravskoslezský kraj je ohroţen mnoha mimořádnými událostmi. Mimořádné události 

ohroţují ţivoty a zdraví lidí nebo majetek stovek tisíc občanů MSK. Pro stanovení ohroţení 

území MSK jednotlivými typy mimořádných událostí bylo provedeno tzv. mapování rizik. 

Cílem bylo vyhodnocení míry rizika s vyuţitím geografického informačního sytému 

a jednoduchých statistických a numerických analýz. Mapování rizik skládající se z dílčích 

analýz, umoţňuje analyzovat ohroţení pro různé typy mimořádných událostí. Dílčí analýzy 

jsou zpracovány na základě numerických modelových výpočtů (např. únik nebezpečné látky, 

průlomová vlna při narušení hráze vodního díla), dlouhodobých meteorologických 

a hydrologických statistických sledování (např. přirozené povodně, sněhové a větrné oblasti), 

sledování přírodních jevů a dalších metod, expertní odhady nevyjímaje. Výsledky mapování 

rizik jsou prezentovány na mapách rizik, které umoţňují identifikovat sloţení a úroveň rizika 

pro kaţdou část území analyzovaného územního celku(např. obec, správní obvod obce 

s rozšířenou působností, kraj). Na obrázkuč. 6 je zobrazeno rozloţení míry rizika 

v Moravskoslezském kraji.[1][15] 
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Obrázek 6- mapa rizik Moravskoslezského kraje (zelená barva znamená riziko blížící se0, 

červená barva značí riziko blížící se k 1, tedy k vysoké pravděpodobnosti výskytu[1] 

 

7.1 Vybraná přírodní rizika 

Přírodní rizika lze charakterizovat jako ţivelné pohromy a mimořádné události způsobené 

biosférou. Mezi vybraná přírodní rizika na území Moravskoslezského kraje patří povodně, 

zvláštní povodně, svahové sesuvy, epidemie, klimaticky podmíněné stavy jako jsou sněhové 

kalamity, větrné bouře, dlouhotrvající vedro a sucho. 

7.1.1 Povodeň 

Povodní se, dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů ve znění 

pozdějších změn a předpisů, rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků 

nebo jiných povrchových vod, při kterém voda jiţ zaplavuje území mimo koryto vodního toku 

a můţe způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda můţe způsobit škody tím, ţe nemůţe 

z určitého území přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně 

dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku sráţkových vod.[36] 

 Přirozená povodeň můţe být způsobena zejména dešťovými sráţkami, táním sněhové 

pokrývky nebo chodem ledů a způsobuje na určitých úsecích toku hospodářské škody 

v závislosti na úrovni vybudované ochrany.[24] 
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7.1.2 Zvláštní povodeň 

Zvláštní povodní se rozumí povodeň, způsobená poruchou či havárií (protrţením) vodního 

díla vzdouvajícího nebo akumulujícího vodu, nebo nouzovým řešením kritické situace 

na vodním díle vyvolávající vznik krizové situace na území pod vodním dílem. Rozeznávají se 

tři základní typy zvláštních povodní podle charakteru situace, která můţe při stavbě 

nebo provozu vodního díla nastat[24]: 

 zvláštní povodeň typu 1 - vzniká protrţením hráze vodního díla  

 zvláštní povodeň typu 2 - vzniká poruchou hradící konstrukce bezpečnostních 

nebo výpustných zařízení vodního díla (neřízený odtok vody) 

 zvláštní povodeň typu 3 - vzniká nouzovým řešením kritické situace ohroţující 

bezpečnost vodního díla prostřednictvím nezbytného mimořádného vypouštění vody 

z vodního díla. 

7.1.3 Svahové deformace – sesuvy 

Svahové pohyby a sesuvy lze označit jako pohyby povrchových částí zemské kůry, 

při kterých dochází k přemisťování hornin z vyšších poloh do niţších, a které jsou doprovázené 

obvykle výraznou modelací reliéfu. Svahové pohyby a sesuvy mohou mít různý charakter 

nejen v plošném rozsahu, ale i v rychlosti celého procesu.[19] 

Na území Moravskoslezského kraje se nachází řada sesuvných území (aktivních, 

potenciálních, plošných, bodových). K sesuvům dochází zejména v oblasti Západních Karpat 

nebo vlivem rozsáhlé těţby nerostných surovin. Mimořádný počet  sesuvů se objevil 

po vydatných sráţkách a povodních v roce 1997 a v roce 2010. 

7.1.4 Pandemie chřipky 

Na území Moravskoslezského kraje existuje riziko vzniku epidemie. Při pandemii by se 

nemoc šířila napříč populací, přičemţ by jejímušíření pomáhaly stejné situace jako u běţné 

chřipky (shromaţďování lidí, veřejná doprava a podobně). Jednou z moţností, jak by mohl 

vzniknout nový pandemický virus, jsou ptačí viry - vir ptačí chřipky zmutovaný s lidským 

virem chřipky a přenosný z člověka na člověka. Nelze opomenout i vlnu obav při výskytu 

tzv. prasečí chřipky, která ve své době také hrozila masivním rozšířením napříč několika 

státy.[24] 



39 

 

7.1.5 Sněhová kalamita a extrémní mráz 

Krizová situace nastává v důsledku dlouhodobého sněţení ze značných přívalů sněhu 

(obvykle spolu s působením silného, nárazového větru – vznik závějí) nebo při dlouhodobých 

silných mrazech (vznik námraz, náledí, ledovek). Sněhová kalamita představuje z klimatického 

hlediska stav, kdy úhrn sněhových sráţek má extrémně rostoucí průběh. Extrémní mráz je míra 

venkovní teploty vzduchu udrţující se na hodnotě pod – 10° C. Odvozuje se od tzv. Arktických 

dnů, kdy teplota klesne více neţ na hodnotu -10 stupňů Celsia i přes poledne.[24] 

7.1.6 Větrná bouře 

Geologické následky katastrof a rizik, vázaných na pohyb vzduchových mas, jsou značné. 

Česká Republika patří ze středoevropských zemí na jedno z prvních míst, kde je nutno počítat 

s rizikem eolických pochodů, jak se činnosti větru říká. 

V meteorologii se pouţívají jiná označení neţ větrná smršť a síla bouře se určuje 

podle Beaufortovy stupnice – např.[2]: 

 tzv. čerstvý vichr (62–74 km/h, láme větve),  

 silný vichr (75–88 km/h, působí drobné škody na stavbách),  

 plný vichr (89–102 km/h, poškozuje domy, vyvrací stromy),  

 vichřice (103–117 km/h, působí rozsáhlé zpustošení),  

 orkán (118–133 km/h, pohybuje těţkými hmotami).  

Pro rozdělení tornád podle ničivé síly je pouţívána Fujitova stupnice a ke klasifikaci ničivé 

síly tropických cyklón slouţí Saffirova-Simpsonova stupnice hurikánů. 

7.1.7 Dlouhotrvající vedro a sucho 

Za ohroţená území tímto relativně novým a mírně opomíjeným rizikem lze povaţovat zóny 

v klimatických oblastech s velmi nízkým úhrnem sráţek, případně s vysokým počtem 

tropických dnů. Tento předpoklad ale nemusí platit jen pro tropické nebo subtropické oblasti. 

V souvislosti s dlouhodobou změnou klimatudocházím k nezvykle dlouhému trvání sucha 

a dnů, kdy teplota přesahuje 35 °C, i v oblastech, kde to bylo dříve nemyslitelné. 

Při omezených dodávkách pitné a uţitkové vody to jsou především hustě obydlené 

oblasti, oblasti s vysokou hustotou průmyslu, a to takového, kde jsou velké nároky na dodávku 

vody (např. chemický, potravinářský apod.), a oblasti zaměřené nazemědělskou produkci 

(rostlinná a ţivočišná výroba).Současný stav hladiny podzemních a povrchových vod dokazuje, 

ţe nedostatek vody se v příštích letech můţe stát váţným a podceněným problémem.[24] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Beaufortova_stupnice
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Cerstv%C3%BD_vichr&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Siln%C3%BD_vichr&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pln%C3%BD_vichr&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vich%C5%99ice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ork%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Torn%C3%A1do
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fujitova_stupnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tropick%C3%A1_cykl%C3%B3na
http://cs.wikipedia.org/wiki/Saffirova-Simpsonova_stupnice_hurik%C3%A1n%C5%AF
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7.2 Komunikace o riziku ve statutárním městě Ostrava 

Největší zranitelnost na území správního obvodu ORP Ostrava se projevuje 

na území městských obvodů Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, Poruba, Martinov 

ad., kde je zvýšená hustota obyvatel a zvýšená hustota významných objektů, jako jsou školská, 

kulturní a obchodní zařízení. Z jihu správního obvodu ORP Ostrava do jeho středu zasahuje pás 

chráněné krajinné oblasti Poodří. Míru zranitelnosti také zvyšuje vyšší míra pravděpodobnosti 

vzniku dominoefektů a kumulací negativních jevů v relativně malém prostoru a čase.[15] 

Komunikaci o případných hrozících rizicích na území města Ostravy má téměř výlučně 

na starosti Hasičský záchranný sbor. Na webu HZS Moravskoslezského kraje lze nalézt velké 

mnoţství nejrůznějších informací zabývajících se riziky na území města, ochranou 

obyvatelstva, preventivními opatřeními, evakuaci, individuální ochraně, ukrytí, hrozících atd. 

7.2.1 Informační letáky 

Byly vyhotoveny, distribuovány a rovněţ jsou aktuálně ke staţení různé informační letáky, 

ať uţ ve formě tzv. skládaček nebo jako jednoduchých plakátů ve formátu A4 určených 

do hromadných dopravních prostředků, kterézabývají tématy jako: 

 poţární ochrana(ilustračně viz. příloha 3) - jak předcházet poţárům v domácnostech, 

problémy spojené s uţíváním automobilů na CNG a LPG, nesprávné parkování 

vozidel před budovami (v posledních několika letech stále se zvyšující problém); 

 nebezpečné atmosférické vlivy – doporučení a způsoby jak se chránit při bouřce, 

vichřici, tornádu, sněhové kalamitě, krupobití, popis přívalových dešťů (ilustračně 

viz. příloha 2); 

 jak se připravit na povodeň a co dělat po ní – popis jednotlivých stupňů povodňové 

aktivity, popis přírodní a zvláštní povodně, popis stavby protipovodňových hrází; 

 únik nebezpečné látky – popis nebezpečných látek na území MSK a jejich výskyt, 

způsoby improvizované ochrany, způsoby dekontaminace, nejvhodnější ukrytí; 

 evakuace – kdy se provádí, obsah evakuačního zavazadla, co dělat neţ opustíme 

domov (ilustračně viz. příloha 4) 

 varování – způsoby varování, činnost po varování (ilustračně viz. příloha 1) 

 improvizovaná ochrana – jsou ukázány způsoby a moţnosti ochrany před následky 

mimořádné události, pomocí prostředků improvizované ochrany. 
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7.2.2 Preventivně výchovná činnost 

Preventivně výchovná činnost zahrnuje širokou oblast působení na úseku poţární ochrany 

a ochrany obyvatelstva. Do této oblasti patří vydávání neperiodických odborných tiskovin, 

propagace ve veřejných sdělovacích prostředcích, jakoţ i vystupování příslušníků HZS MSK, 

a to jak ve sdělovacích prostředcích, tak i před veřejností. 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje provádí preventivně výchovnou činnost 

zejména: 

 Spoluprací s médii (rozhlas, televize, tisk, internet) – zde je potřeba říci, ţe HZS 

MSK nabízí místním (ostravským) deníkům a tiskovinám své vytvořené články, 

které se zabývají ochranou obyvatelstva, poţární prevencí nebo věcmi s těmito 

tématy souvisejícími. Nicméně HZS MSK nemůţe ovlivnit jejich následné vydání, 

coţ především záleţí na dané redakci, která bohuţel takové články otiskne jen velmi 

zřídkakdy. To je patrně způsobeno tím, ţe se ţurnalistika v současné době zaměřuje 

na události, které z jejich hlediska jsou aktuální, které přitahují pozornost 

veřejnosti.Zkušenosti příslušníků hasičského záchranného sboru na území města 

Ostravy jsou takové, ţe z cca 200 jimi napsaných a poslaných článků, je otisknuta 

pouze pětina. 

 Vydáváním preventivních materiálů – jsou to hlavně informační letáky, které je 

moţné si kdykoli stáhnout ze stránek HZS MSK a které jsou v podobě 

tzv. „skládaček“ i v podobě jednoduchých plakátů ve formátu A4.V rámci pomoci 

základním a středním školám při výuce ochrany člověka za mimořádných událostí 

a obci při přípravě na mimořádné události byly vytvořeny prezentace v powerpointu, 

které mohou být vyuţity při výuce. Tyto materiály jsou zaměřeny na hlavní rizika 

vyskytující se na území Moravskoslezského kraje.V rámci pomoci základním 

a středním školám při výuce ochrany člověka za mimořádných událostí a obci 

při přípravě na mimořádné události byly vytvořeny také prezentace v powerpointu, 

které mohou být vyuţity při výuce a které mohou usnadnit práci pedagogům. Rovněţ 

lze na stránkách HZS MSK nalézt odkazy na další weby, kde je moţné stáhnout 

různé publikace, podklady a pomůcky k výuce témat ochrany člověka za běţných 

rizik a mimořádných událostí. 

 Dny otevřených dveří na jednotlivých hasičských stanicích na území kraje, 

ukázkami a výstavami poţární techniky a technických prostředků, ukázkami zásahů 



42 

 

při konání různých akcí – o konání konkrétních akcí (dny otevřených dveří, ukázky 

zásahů, poţární techniky a technických prostředků) jsou vţdy s předstihem 

informována média, popřípadě se o nich mohou občané dozvědět na webových 

stránkách www.hzsmsk.cz. Mezi největší akce tohoto typu patří např. „Den 

záchranářů“, „Dny s IZS“ nebo kaţdoroční akce na Slezskoostravském hradě.Tyto 

akce mají dle pořadatelů největší úspěchy, díky širokému zastoupení veřejnosti. 

 Besedami na školách – v rámci vzdělávacích programů pořádá HZS MSK besedy 

pro mateřské, základní a střední školy, přičemţ záleţí na škole a jejich kantorech, 

kterou problematiku by chtěli přiblíţit a probrat. Výchova a práce s dětmi 

v předškolním věku je přinejmenším sloţitá, a proto je na mateřských školách (1 krát 

ročně) více věnováno pozornosti učitelům, kteří jsou poučeni, jak se správně 

zachovat v případě vzniku mimořádné události. Na základních školách jsou 

výchovné programy rozděleny dle tříd (1. a 2. stupeň). MV-GŘ HZS ČR 

pokračovalo v roce 2014 s Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy 

ve spolupráci na moţnostech revize rámcových vzdělávacích programů pro střední 

vzdělávání. Tyto besedy mají povětšinou rozsah dvou vyučovacích hodin s moţností 

další prohlídky hasičské techniky na stanici. V neposlední řadě dochází 

i k vzdělávání pedagogů, ať uţ stávajících nebo budoucích, kdy pokračuje 

spolupráce s vysokými školami na plnění usnesení č. 734/2011 k začlenění tématik 

„Ochrana člověka za mimořádných událostí, péče o zdraví a dopravní výchova“ 

do studijních programů pedagogických fakult (lektorská činnost, tvorba studijních 

materiálů, vedení a oponování Bc., Mgr. prací).Cílem celého snaţení je, aby danou 

problematiku vyučovali přímo ve vzdělávacím procesu samotní učitelé. Jen tak je 

moţné docílit průběţného vzdělávání, opakování a testování tak, aby vznikly trvalé 

znalosti a dovednosti. 

 Přednáškami pro veřejnost –komunikace je vedena ve spolupráci s příslušnými 

magistráty měst a obecními úřady. Často je vypracován systém předávání informací 

cestou přednášek a vzdělávacích cyklů. Ze zkušenosti z praxe byl zjištěn velmi malý 

zájem veřejnosti o veřejné přednášky nebo informační kampaně, zvláště pak 

ve velkém městě. Větší úspěchy jsou zaznamenány při pořádání těchto a podobných 

akcí v menších městech a vesnicích 

 

http://www.hzsmsk.cz/
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7.2.3 Další projekty preventivně výchovné činnosti 

Kromě výše uvedené činnosti se HZS MSK věnuje dalším činnostem a projektům, 

které významnou měrou přispívají k vzdělávání a osvětě všech věkových skupin obyvatelstva. 

 

Hasík CZ 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje od roku 2007zastřešuje na území 

Moravskoslezského kraje projekt Hasík CZ - Výchova dětí v oblasti poţární ochrany a ochrany 

obyvatelstva. Projekt je zaměřen na vzdělávání dětí základních škol. V počátcích budování 

projektu bylo dáno za cíl implementovat jeho „osnovu“ alespoň do 60 % základních škol 

v Moravskoslezském kraji, coţ se v následujících letech podařilo. 

 

Obrázek 7- procentuální zapojení projektu na základních školách v MSK[8] 

 

Za sledované období byl projekt představen téměř na všech základních školách a osmiletých 

gymnázii v MSK. Jedná se o 400 škol (84,6 % škol). V roce 2013 navštívili instruktoři v rámci 

projektu 278 základních škol (793 druhých a šestých tříd), coţ představuje 60,2 % škol 

v MSK.[8] 

Cílprojektu je pomocí odborně vyškolených instruktorů, z nichţ většinu tvoří profesionální a 

dobrovolní hasiči, předat dětem ve dvou věkových rovinách školního ţivota důleţité informace 

z oblasti prevence před mimořádnými událostmi. V optimálním případě dojde k předání 

informací pomocí výukových besed a preventivních materiálů přes děti i na rodiče.[8] 

V současné doběje součástí aktivity systém poskytování informací školským zařízením 

v zónách ohroţení o moţných rizicích a ţádoucím chování obyvatel. Projekt se více 
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zaměřujena předávání konkrétních informací dvěma skupinám příjemců, a to pedagogickým 

pracovníkům a ţákům (studentům) v širokém spektru stupňů škol, od mateřských škol 

aţ po střední školy v Moravskoslezském kraji. Důvodem zaměření projektu na ţáky, studenty 

a pedagogy škol je fakt, ţe tato skupina je nejefektivněji vzdělavatelná. Klade se důraz nejen 

na samotné předávání informací, ale i na jejich ukotvení do skutečného prostředí regionu, školy 

či bydliště. Dále je zohledněn fakt, ţe hlavně děti mladšího věku jsou vhodným informačním 

kanálem k dospělé populaci. 

Příprava seniorů a handicapovaných osob 

Jedná se především o přípravu formou besed a přednášek prostřednictvím „senior 

akademií“, domovů důchodců, občanských sdruţení, unií pro handicapované apodobně. Zde se 

projekty zaměřují na dvě skupiny seniorů – aktivní, pasivní. Vznikly například projekty 

ve spolupráci s Nadací Charty 77- projekt „SENSEN – Senzační senioři“.V rámci projektu se 

pravidelně publikují (kaţdý měsíc jeden článek) preventivně výchovné články. Ve vybraných 

krajích se uskutečňují série akcí s názvem „Sportovní hry seniorů 2015“. 

Pomoc obcím a právnickým osobám 

Na stránkách HZS Moravskoslezského kraje lze také nalézt postupy pro zabezpečení úkolů 

a činností obcí a právnických subjektů. Jedná se tedy o pomoc obcím a právnickým osobám 

při zabezpečování ochrany obyvatelstva před a po vyhlášení stavu ohroţení státu a válečného 

stavu. Ve formátu „pdf“ a formou powerpointových prezentací jsou zde ke staţení 

např.: metodika plánování improvizovaného ukrytí po vyřazení stálých úkrytů z celostátní 

evidence úkrytů, ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi, plán ukrytí objektu a jeho 

dokumentace, budování improvizovaných úkrytů atd. 

7.3 Komb.rizika 

V průběhu několika desetiletí se ukázalo, ţe mimořádné události a krizové situace nutně 

nemusejí vznikat pouze jako jednotlivéudálosti. Jejich vzájemnou kombinací dochází 

k provázanosti rizik a komplikovanosti jejich řešení. Kombinovaná rizika existují zpravidla 

dvojího druhu: při jedné z nich dochází k řetězové reakci tak, ţe jedna (nebo více) počátečních 

vedou ke vzniku další krize rozdílné od počáteční.Druhý případ je kombinace vedoucí 

k prohloubení jiţ existující krize. 

V současné době se o moţnosti kombinace rizik a jejich spojených účinků publikovalo 

mnoho článků a bylo prodiskutováno mnoho podobných témat na různých konferencích. 
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Nicméně informace sdělované směrem k veřejnosti na území České Republiky se zabývají 

pouze jednotlivými riziky, jejich dopady a ochranou před nimi. 
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8 SWOT analýza 

Je to metoda, s jejíţ pomocí je moţné identifikovat silné a slabé stránky, příleţitosti 

a hrozby, spojené s určitým projektem, podnikatelským záměrem, politikou apod. Metoda 

umoţňuje komplexní vyhodnocení fungování firmy, nalezení problémů nebo nové moţnosti 

růstu.  

8.1 Analýza komunikaceo přírodních rizicích ve městě Ostrava 

Ve městě Ostravase vyuţívají způsoby jednosměrné i obousměrné komunikace o přírodních 

rizicích.Tyto druhy komunikace zastupují jiţ výše zmíněné tiskoviny ve formě informačních 

letáků, příruček a odborných publikací, a pak je to preventivně výchovná činnost, 

která zahrnuje besedy na školách (mateřských, základních, středních), v sociálních zařízeních 

a v místech ohroţení obyvatelstva riziky. V rámci této činnosti jsou také k dispozici výukové 

materiály a moţnost exkurze po hasičské stanici s ukázkami techniky a práce hasičů. Za způsob 

obousměrné komunikace lze povaţovat i pravidelné pořádaní dnů otevřených dveří 

na hasičských stanicích a veřejné kampaně s cílem předat informace a přiblíţit práci hasičů 

lidem.  

Většinou jde přesto o jednosměrnou komunikaci (letáky, publikace, prezentace, výukové 

materiály, články apod.), která bývá doplněná komunikací obousměrnou (kampaně 

pro veřejnost, dny otevřených dveří, besedy na školách atd.). Obousměrná komunikace je 

nejefektivnějším druhem sdílení informací, a proto by mělo docházet k jejímu trvalému 

rozvíjení. Efektivitu podstatně ovlivňuje skutečnost, ţe HZS MSK je jediným činným orgánem 

v této problematice, přičemţ mu v některých případech není umoţněno, aby maximalizoval 

účinky svých preventivních opatřeních (viz kapitola 7.2.2).  

Velký rozvoj je patrný ve spolupráci s vzdělávacími institucemi, kde se předměty věnované 

problematice ochrany obyvatelstvaimplementují do osnov jednotlivých škol. Dospělá populace 

se s daným tématem seznamuje velmi obtíţně. Je to způsobeno především dnešní společností, 

která je „uspěchaná“ a lidé „nemají čas“ (dle jejich přesvědčení) se zabývat věcmi, které právě 

nejsou aktuální a které se jich přímo netýkají. Svou roli zde hrají i sdělovací prostředky, na 

kterých se stala společnost závislá, a které nejsou povinny působit preventivně ve spolupráci 

s HZS MSK. Jako soukromé společnosti si mohou publikovat cokoli, co uznají za vhodné. 

Větší spolupráce ze strany médií by měla významný účinek na zvýšení zájmu obyvatel o 

problematiku. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Projekt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podnikatelsk%C3%BD_z%C3%A1m%C4%9Br
http://cs.wikipedia.org/wiki/Politika
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Tabulka 2- SWOT analýza komunikace o přírodních rizicích ve městě Ostrava 

  Silné stránky   
  Slabé stránky   

   • Dobrá dostupnost velkého množství     • Spíše jednosměrná komunikace 
      užitečných a v praxi vyzkoušených    • Problém s publikací článkův místních 
       informací       denících 
   • Zaměření na všechny věkové skupiny    • Odpovědnost za vedení komunikace  
      obyvatelstva       o přírodních rizicích s veřejností pouze  
   • Spolupráce se všemi typy škol na rozvoji       na HZS MSK 

      preventivně výchovné činnosti    • Nedostatečná podpora v legislativě 

   • Pravidelné pořádání vzdělávacích,  • Neangažovanost obcí na komunikaci  
      školících, informačních a jiných akcí       o rizicích 
   • Využití všech způsobů předání informací         
   • Zapracování problematiky do studijních         

      programů vybraných vysokých škol         

 Komunikace o 
přírodních 

rizicích v MSK 

  

  Příležitosti Hrozby   

            
   • Rozvoj projektů se zaměřením     • Nerozvíjení obousměrné komunikace 

      na dospělou část obyvatelstva    • Nenalezení dostatečné finanční podpory 

   • Vytvoření cíleného internetového portálu   
   • Získání lepšího televizního času pro    
      vysílání krátkých spotů a videí   
   • Spolupráce s dalšími subjekty na rozvoji         
komunikace 
• Rozvoj projektů se zaměřením na  
      komunikaci s obyvatelstvem v rámci 
      NS MAS* 

  

*Národní síť Místních akčních skupin (http://nsmascr.cz/) 

8.1.1 SWOT analýza – informační leták 

Jednosměrná komunikace, má znaky autoritativního přístupu. Hlavní slabinou je, ţe nelze 

ověřit doručení informace, její správné pochopení a „příjemce“ nemá moţnost případné dotazy 

zkonzultovat. 

Mezi hlavní silné stránky tohoto způsobu komunikace patří velmi dobrá dostupnost 

pro všechny cílové skupiny obyvatelstva na daném území, text je veden v krátkých výstiţných 

sděleních, které vystihují hlavní podstatu tématu a informační leták působí jako forma reklamy 

pro další aktivity. Hrozbou je nízký zájem obyvatelstva o tento druh komunikace 

a s tím spojený nízký účinek dopadu sdělených informací. Prostor pro zlepšení stávajícího 

stavu lze nalézt v aktivním zapojení správních úřadů při procesu tvorby a distribuce, 

jelikoţ průzkumem bylo zjištěno, ţe veškerou činnost spojenou s komunikací rizik má 

http://nsmascr.cz/
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na území města Ostravy na starosti HZS. Dále nalézt další způsoby moţného financování, 

jelikoţ výroba a distribuce informačních a preventivně výchovných materiálů stojí poměrně 

velké mnoţství financí. Informační letáky, bannery nebo reklamy umístit dlouhodobě 

na veřejná místa jako např. zastávky městské hromadné dopravy, místa pro reklamu 

v obchodních řetězcích, na webových stránkách, které mají vysokou denní návštěvnost a jiné. 

Tabulka 3 - SWOT analýza informačního letáku 

  Silné stránky     Slabé stránky   

   • Snadná dostupnost    • Vysoké náklady na výrobu 
   • Text v bodech - stručnost, výstižnost    • Bez zpětné vazby o doručení  
   • Výrazně viditelné linky tísňového volání    • Zaměření na jedno riziko 
   • Publikace všem věkovým skupinám     • Nízký účinek dopadu informací 
      na cílovém území 

 
   • Funkce reklamy   

 Informační 
leták 

  

  Příležitosti Hrozby   

   • Větší angažovanost správních úřadů    • Snížení rozpočtu subjektům realizujícím 
      na tvorbě      tvorbu a vydávání  
   • Vícezdrojové financování    • Nízký zájem obyvatelstva 
   • Vytvoření "bannerů" a reklam na    
      veřejných prostranstvích a portálech   
    

8.1.2 SWOT analýza – přednášky pro veřejnost 

Přednášky nebo informační kampaně pořádané pro širokou veřejnost patří mezi typ 

obousměrné komunikace a jsou jedním z nejvhodnějších prostředků ke komunikaci o rizicích 

na daném území. Jejich výhodou je osobní vedení dialogu s cílovými skupinami obyvatelstva. 

Je zde prostor ke kladení otázek, které veřejnost trápí a na závěr můţe být otevřena diskuze, 

která poskytuje prostor k rozvedení tématu směrem, jenţ ukáţe skutečné zájmy a obavy 

obyvatelstva. To je největší výhodou tohoto způsobu komunikace – vedení obousměrného 

dialogu, moţnost zjistit postoje veřejnosti k daným tématům a prostor ke změně jejich názorů 

skrze umění komunikace přednášejícího. Bohuţel je návštěvnost těchto akcí velice 

nízká.Nejniţší návštěvnost je zaznamenávána hlavně ve velkých městech, coţ nemůţe být 

způsobeno jistou časovou omezeností pořádání přednášky, ale především nízkým zájmem 

obyvatelstva o danou problematiku v „období klidu“.Lidé podceňují preventivní připravenost a 

stále se více spoléhají na práci sloţek IZS, které v případě mimořádné události mají povinnost 

provádět záchranné a likvidační práce.  
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Příleţitost ke zlepšení by mohla být ve zvýšení četnosti přednášek spojených se spoluprací 

s firmami se sídlem v cílových oblastech. Pokud by tyto firmy aktivně nabádaly své 

zaměstnance k účasti nebo pokud by umoţnili provedení besedy v části pracovní doby, docílilo 

by se většího počtu informovaných osob, respektive vyššího zájmu o danou problematiku. 

Tabulka 4- SWOT analýza přednášek pro veřejnost 

  Silné stránky   
  Slabé stránky   

   • Osobní jednání s cílovými skupinami    • Nízký zájem obyvatelstva, zvláště ve  

      obyvatelstva       větších městech 
   • Možnost dalšího rozvedení tématu    • Časová omezenost 
   • Konfrontace s odlišnými názory   
   • Prostor pro diskuzi 

 
   • Vizuální i mluvená prezentace informací   

 Přednášky pro 
veřejnost 

  

  Příležitosti Hrozby   

   • Rozvoj spolupráce s firmami sídlícími v     • Neefektivní reklama 
      daných oblastech    • Nesprávně zvolený přednášející 
   • Větší frekvence přednášek   

    

8.2 Zhodnocení 

Komunikace o přírodních rizicích na území města Ostravy je zajišťována výhradně 

Hasičským záchranným sborem, který tomuto tématu věnuje nemalou pozornost. Na svých 

webových stránkách poskytuje velké mnoţství informací, které mají preventivní charakter 

a jsou rozděleny do několika oblastí. Web je velmi přehledný a občan zde nalezne vše, 

co pro své vzdělávání v oblasti hrozících mu rizik potřebuje vědět. Prostřednictvím médií jsou 

publikovány články a upozornění na různé projekty, kampaně a cvičení, které svou podstatou 

napomáhají k větší informovanosti veřejnostio rizicích na území města.V neposlední řadě jsou 

vydávány letáky, publikace a ke staţení jsou různá videa i materiály ukazující způsoby 

a moţnosti ochrany před následky mimořádných událostí.  

Proces komunikace o rizicích je zaměřen na všechny věkové skupiny obyvatelstva – děti 

a mládeţ, dospělí (produktivní věk), senioři.Spolupráce se školskými zařízeními funguje 

na velmi dobré úrovni, coţ dokládá i dlouhodobě zvyšující se zájem samotných škol 

o problematiku spojenou s ochranou obyvatelstva. Nicméně pozitivní účinek preventivních 

opatření není patrný zvláště u dospělé (pracující) populace. Je nutné nalézt nové mechanismy 

k upoutání pozornosti této největší skupiny veřejnosti, které se mohou skrývat ve vytvoření 
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větší legislativní podpory při praktickém pouţití některých preventivních opatření nebo 

ve vytvoření internetového portálu, který by mohl mít kombinované vlastnosti interaktivní 

mapy, sociální sítě, úloţiště dat a zpravodajství. 
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9 Doporučení pro efektivní komunikaci rizik 

Obsah kaţdého programu komunikace o rizicích bude záviset na konkrétních okolnostech 

daného případu, včetně přesné povahy rizika (dávka – reakce, expozice a zranitelnost). 

Kaţdý takový program musí řešit podrobně, jak jen je to moţné, zvláštní zájmy dotčených 

nebo zúčastněných stran v jednotlivých případech.Nicméně, zkušenosti s problematikou rizik 

ukazují, ţe všechna rizika mají mnoho aspektů společných,proto lze na tomto základě určit 

minimální poţadovaný obsah kaţdé účinné komunikace o riziku, tedy úsilí, které je nezbytné 

vyvinout na všech úrovních a pro kaţdý typ rizika[22]: 

 Začít prohlášením,ţe bude udrţován komunikační kanál pro tok informací vztahujících 

se k obavám veřejnosti. 

 Jasně rozlišovat mezi nebezpečím (typ moţného poškození) a rizikem 

(pravděpodobnost pro jednotlivce či populaci, ţe bude trpět následky). 

 Pokud druh moţného ohroţení má zvláštní vlastnosti - vyvolává pocity strachu 

nebo zvýšených obav –vzít je na vědomí a zmínit je při komunikaci. 

 Určit, co je známo o vystavení se riziku a zda je pravděpodobné, ţe citlivé skupiny 

populace (zejména děti) budou riziku vystaveny. 

 Ukázat kvalitu znalostí o problematice, jaká jsou očekávaná zlepšení prostřednictvím 

dalšího výzkumu a kdo je zodpovědný za toto zlepšení. 

 Popsat kvalitativně nejistoty ve znalostech a jaké další kroky by mohly sníţit tyto 

nejistoty a případně kdy. 

 Popsat kvantitativně a zároveň kvalitativně odhady pravděpodobnosti. 

 Poskytnout odůvodnění pro to, co je povaţováno jako přijatelná úroveň rizika a sdělit 

ochotu diskutovat o alternativních názorech- kde by „linie“ přípustnosti měla vést. 

 Poskytnout jasné a přesvědčivé odůvodnění pro typ akce, která byla vybrána, 

nebo doporučenajako reakce na dané riziko. 

 Určit, jak se potenciální oběti vzniknuvšího rizika mohou chránit proti známým 

nebo moţnýmnásledkům, a zda (a jak) to můţe být plně pod kontrolou; poskytovat 

kontaktní údaje, kde lze získat odpovědi na otázky. 

Mezi hlavní aktéry při komunikaci rizika patří vláda, úřady, sloţky integrovaného 

záchranného systému, média aobyvatelstvo. Tito činitelé jsou nuceni se vypořádat 

s rozmanitými úkoly, které vyţadují administrativní, technologické, medicínské 

a psychologické prostředky a zdroje.[32] 
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Státní autority a sloţky integrovaného záchranného systému by měly prohloubit 

porozumění sociálně psychologickým aspektům mimořádných událostí, obyvatelstvo zlepšit 

své dovednosti a znalosti první pomoci a média by měla zlepšit pochopení a referování 

o postupech krizového řízení.[25] Dále lze zlepšovat technické znalosti obyvatel v oblasti 

improvizované ochrany a působení médií, státních autorit a sloţek IZS ve smyslu budování 

odolnosti obyvatel, podpory jejich vzájemné pomoci a přímé zapojování obyvatel 

do preventivních programů a řešení následků mimořádných událostí. 

9.1 Struktura a obsah zprávy/sdělení 

Nemusí aţ tak nutně záleţet na cílové skupině, na úrovni rizika nebo typu rizika, 

protoţe existuje několik základních pravidel, které pokud jsou dodrţeny, napomáhají 

zástupcům společností a nositelům zpráv k dosaţení relevantní reakce, jako důsledek jejich 

zpráv a sdělení[22]: 

 Jasně vytyčit záměry a cíle komunikace a vytvořit ústřední zprávu, která bude odrazem 

komunikačního úsilí. Většina lidí má málo času na čtení dlouhých sdělení 

nebo podrobných popisů - jasný a jednoznačný postoj jsou dvě hlavní podmínky, 

ţe zprávavzbudí pozornost respektovaného publika. 

 Zjednodušit zprávy/sdělení, aby byli pochopitelné pro laiky, zároveň však nesmí dojít 

k vzniku nepřesností. Zprávy pro veřejnost musí být zjednodušeny bez ohledu na to, 

jak dobře mohou být ty původní pro zainteresované strany vytvořeny. Musí být 

zjednodušeny tak, aby nedocházelo k jejich nesprávnému pochopení. Zároveň by měly 

být poskytnuty informace o rozhodovacích procesech, o hodnotách vyuţívaných 

k porovnání a následném rozhodnutí, o zbytkovém riziku, pokud jsou tyto informace 

rozhodující k vytvoření důvěry. 

 Nikdy nepředpokládat technické znalosti o tématu u cílové skupiny („příjemce 

zprávy“). Většina lidí prošla ve školských zařízeních předměty jako je fyzika, chemie 

nebo přírodní vědy, ale během svého aktivního pracovního ţivota nebyli nuceni tyto 

znalosti nadále pouţívat, proto po čase tyto vědomosti zapomněli. Odborník si můţe 

myslet, ţe jeho vytvořená zpráva nebo sdělení je naprosto a jasně pochopitelné, 

přesto to tak ve skutečnosti nemusí být. I kdyţ připustíme, ţe lidé jsou dobře vzdělaní, 

s ohledem na obrovské mnoţství znalostí v dnešním světě, nikdo nemůţe tvrdit, ţe má 

vědomosti o všech technických a vědeckých oborech. Proto je nejlepší vyhnout se 
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technickému ţargonu, nepředpokládat ţádnou systematickou znalost předmětu 

a vysvětlit pouze ty prvky, které jsou nezbytné k pochopení zprávy. 

 Na začátku zprávy začínat s jednoduchými vysvětleními a postupně se dostávat 

ke složitějším otázkám a problémům. Takovérozloţeníinformací slouţí ke dvěma účelů: 

zaujme pozornost netechnicky zaměřené společnosti a zároveň potěší tu technicky 

zaměřenou a lépe vzdělanou část, protoţe ta očekává detailní vysvětlení podpořené 

pádnými argumenty a odpovídajícími hodnotami. Proto jediná moţnost, jak zaujmout a 

uspokojit obě tyto skupiny je, ţe základní informace budou umístěny na začátku vydané 

zprávy a podrobnější specifikace budou přidávány níţe do textu. 

 Předvídat úhel zájmu cílové skupiny a vytvořit dle toho odpovídající komunikační 

program. Toto pravidlo je nejčastěji porušovaným a nedodrţovaným v komunikaci 

o riziku. Většina lidí chce znát důsledky rizika, okolnosti jeho vzniku, moţnosti 

zmírnění rizika a také úsilí managementu rizik ze strany příslušných institucí. 

Kromě těchto základních pokynů pro vytvoření a rozloţení zprávy nebo sdělení, existuje 

několik dalších bodů, pro vypořádání se se specifickými otázkami rizika, jako je 

pravděpodobnost, nebezpečí, srovnávání rizik, malá pravděpodobnost/velké následky. Tyto 

body mohou být shrnuty takto: 

 Umístit riziko v sociálním kontextu a vyjádřit numerické pravděpodobnosti pouze 

ve spojení s verbálními ekvivalenty. Předsudky při zpracování pravděpodobnostní 

informace vyţadují ústní vysvětlení numerické pravděpodobnosti.Většina lidí má 

potíţe pochopit význam pravděpodobnosti a mají tendenci se zaměřovat pouze na 

zjevné následky. Toto slovní vysvětlení by se mělo snaţit přiblíţitdané riziko ke vztahu 

k jiným rizikovým činnostem. Vyjádření numerické pravděpodobnosti by mělo být 

uvedeno, protoţe jsou topovětšinou přesné ukazatele relativní závaţnosti rizika, 

a proto jsou důleţitou součástí managementu rizik. Navíc více vzdělaná skupina 

společnosti poţaduje takové informace a podvědomě očekávají zastírání a zamlčování 

skutečných faktů, pokud technická data chybí.  

 Opatrnost při srovnávání rizik ve zprávě/sdělení.Srovnávání rizik by se měla dotýkat 

pouze těch rizik, které jsou veřejností vnímány jako srovnatelné. Například rizika se 

stejnými přínosy pro cílovou skupinu jsou určitě vhodnější pro srovnání neţ rizika 

s odlišnými výhodami. Srovnání by mělo být zaloţeno na situaci s a bez rizika 

nebo pouze na rizika, která vedou ke stejným následkům. Srovnání by mělo slouţit 
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pouze účelu ilustrujícímu význam abstraktních pravděpodobností.Je třeba vyhnoutse 

srovnáváním za účelem navrhnout úsudek o přijatelnosti: není ani logicky obhajitelný, 

ani přesvědčivý v očích veřejnosti. 

 Vztáhnout informace o rizicích do každodenního života veřejnosti.Můţe být uţitečné 

ukázat neoficiální důkazy nebo zprávy o konkrétních obětech při komunikaci 

o známých a nezajímavých rizicích, jako je kouření nebo syntetické drogy. Získání si 

pozornosti je téměř jisté, pokud„příjemci“ vnímají riziko jako potenciální ohroţení sebe 

nebo své primární skupiny. „Příjemci“ zpráv se lépe ztotoţní a zapamatují si sdělení, 

které je k nim doručeno jako „historka“ nebo vyprávění neţ s analytickými daty a 

vědeckým hodnocením. Váţná nebo neznámá rizika a rizika vyvolaná produkty člověka 

vzbuzují zvláštní obavy v očích veřejnosti. Vznik těchto rizik je často velice málo 

pravděpodobný, při komunikaci je nutné se zaměřit na nepravděpodobnost vzniku 

situací,které vedou ke vzniku daného rizika. 

 Zvážit zařazení kvalitativních informací o vlastnostech, které veřejnost spojují 

s rizikem. Tyto vlastnosti zahrnují strach, znalosti, osobní nebo institucionální kontrolu, 

vnímání spravedlnosti v rozdělování rizika a přínosu. Je důleţité zaměřit se na tyto 

obavy spíše neţ zaměřit se na pravděpodobnost vzniku a velikost rizika. Poukázat, 

ţe některé z těchto kvalitativních charakteristik byly při návrhu programu řízení rizik 

zohledněny. Komunikace rizika by také měla ukázat, jak byly zjištěné nedostatky 

v těchto kvalitách kompenzovány nebo vyřešeny. 

 Vypíchnout význam slova „expozice“ a „dávka“ při komunikaci o rizicích. Častokrát 

veřejnost nebo cílové skupinyzaměňují nebezpečí s riziky, a nemusí si být vědomi toho, 

jak z přijaté dávky a délky expozice určit riziko jim hrozící. Poskytovat jednoduché 

příklady, které ukazují rozdíl mezi rizikem a nebezpečím. Vysvětlit zákonitosti vztahů 

mezi expozicí, dávkou a rizikem. 

 Vyhnout se propojení komunikaci o riziku se zájmy nesouvisející se zdravím 

obyvatelstva. Pokud je komunikace o riziku vnímána jako nová strategie jak se vyhnout 

opatřením ke sníţení rizika, nebo chytrý tahmanagementu rizikpřenést odpovědnost 

na bedra„příjemců“, bude komunikační program odmítnut drtivou většinou. 

Komunikace o riziku by měla zdůraznit potenciální výhody nezbytných regulací, 

při vzniku rizika, které berou všechny váţná rizika v úvahu a zajistí, aby přínosy byly 

rovnoměrně sdíleny mezi průmyslníky, ekology a cílové „příjemce“. 
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9.2 Návrh inovovaných podkladů 

V současné době jsou na stránkách HZS MSK k nahlédnutí i ke staţení nové informační 

letáky, které jsou buď ve formě „skládaček“ nebo plakátů ve formátu A4. Při prohlídce těchto 

materiálů bylo zjištěno, ţe riziko dlouhotrvajícího vedra není součástí těchto dokumentů, 

i kdyţ se poslední roky stává toto riziko stále více aktuálním. Proto byl s ohledem na nynější 

vizuální podobu informačních letáků vypracován návrhletáku týkajícího se dlouhotrvajícího 

vedra (příloha č.6). Také byl vytvořen návrh letáku věnujícího se problematice přívalových 

dešťů (příloha č.7).Z konzultace vedené na půdě Integrovaného bezpečnostního centra se 

sídlem u Městské nemocnice Ostrava - Fifejdy vyplynulo, ţe letáky distribuované veřejnosti 

působí na člověka pouze velmi okrajově. Velká část občanů si přečte úvodní stránku a leták 

poté končí v tom lepším případě v kontejneru na papír. Větší účinek proto mají takové letáky, 

které jsou kaţdodenně viditelné na veřejných prostranstvích, v hromadných prostředcích 

nebo na místech velké kulminace lidí.  

Na veřejných prostranstvích, lavičkách, veřejných místech určených pro reklamu, v místech 

většího shromaţďování lidí, na zastávkách městské hromadné dopravy, tam všude lze nalézt 

různé plakáty. Tento způsob upozornění nebo zviditelnění přináší „inzerentovi“ záruku, ţe jeho 

záměr uvidí velké mnoţství lidí. Kaţdý, kdo takovou reklamu spatří, můţe zareagovat jinak, 

ale právě dobré umístění reklamy zaručí, ţe části veřejnosti utkví sdělení reklamy 

v myslia začne o něm dále přemýšlet. A to je záměr inzerujícího, aby si lidé jeho reklamu 

zapamatovali nebo o ni dále přemýšleli a debatovali. Podobnou reklamou by mohl své 

zájmyzviditelnit například i Hasičský záchranný sbor MSK. Ve formě plakátů by mohla být 

umístěna např. na zábradlí u zastávek městské hromadné dopravy nebo přímo v nich, u vstupů 

do bazénů, koupališť, sportovních hal, kin nebo divadel a podobných míst s vyšší hustotou 

pohybu občanů. Návrh podobného plakátu je k nahlédnutí v příloze č. 8. V neposlední řadě by 

podobné reklamy mohly být umístěny na různé webové stránky, po domluvě a nabídnutí 

spolupráce s majitelem webu. Tyto „bannery“ by působily jako jednoduché „gif“ obrázky 

(například hasiče hasícího poţár), které by po kliknutí na ně, přesměrovali uţivatele na předem 

zvolené stránky. 

Navrhnout nové způsoby jak komunikovat o přírodních rizicích je poměrně sloţité, 

jelikoţ orgány provádějící tuto činnost v současnosti vyuţívají všechny způsoby předávání 

a sdílení informací, které lze vyuţít. Tyto způsoby komunikace je nutné dále zdokonalovat 
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a vzájemně je propojovat, aby bylo dosaţeno zvýšení zájmu veřejnosti o rizika, která jim reálně 

hrozí a prohloubení znalostí o ochraně před následky těchto rizik. 

Při konzultaci v budově Integrovaného bezpečnostního centra, které se nachází v Ostravě 

na ulici Nemocniční, vyšla na povrch myšlenka vytvořit zcela nový internetový portál, 

který by poskytoval všechny informace, jeţ jsou doposavad uvedeny na stránkách HZS MSK, 

MV GŘ HZS ČR, Institutu ochrany Lázně Bohdaneč, Ministerstva ţivotního prostředí, ČHMÚ 

a dalších subjektů, které se riziky na území MSK zabývají. Kromě seskupení všech materiálů 

na „jedno místo“, čímţ by se uţivateli usnadnilo hledání cílených informací, by takový web 

mohl fungovat podobně jako Geoportál Ústeckého kraje 

(http://geoportal.kr-ustecky.cz/gs/krizove-rizeni/), který v tomto směru vytvořil velmi zdařilý 

web popisující a také znázorňující všechna rizika, která hrozí na území kraje.K většímu 

zapojení obyvatelstva by přispělo také, kdyby vzniknuvší internetový portál měl některé znaky 

sociální sítě. Lidé všech věkových skupin by si tak mohli vytvořit „komunitu“, která by si 

předávala a sdílela informace, fotky nebo videa z oblasti ochrany obyvatelstva, prevence 

i řešení následků katastrofy. Web by byl rozdělen do několika částí, kde by vedle informací 

a materiálů vytvořených a poskytnutých odpovědnými orgány bylo místo pro diskuzi o mnoha 

různých tématech, byla by vytvořena „zeď“ na kterou by uţivatelé v reálném čase přidávali 

příspěvky, fotky, videa nebo komentáře z aktuálních mimořádných situací, které se staly 

v jejich místě bydliště. Je zřejmé, ţe takový portálby musel mít svého administrátory, 

kteří by stránky upravovali, kteří by aktualizovali témata a odpovídali na dotazy, 

tedy komunikovali s uţivateli webu.  

Hlavním cílem je zvýšení zájmu u běţných občanů o hrozící rizika na území jejich bydliště 

a zvýšení jejich znalostí z této oblasti, coţ by vedlo k ţádoucím reakcím při vzniku mimořádné 

události. V dnešní době, kdy téměř kaţdý občan vyuţívá ke svému ţivotu denně internet, je 

vznik takového interaktivního internetového portálu více neţ dobrou myšlenkou. Nýbrţ jeho 

podobu, účel a náplň by bylo nutné důkladně prodiskutovat, aby došlo k takovým výsledkům, 

které by přinesly odpovídající rozvoj v sebevzdělávání obyvatelstva. 
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10 Závěr 

Informování obyvatelstva představuje významný nástroj, kterým disponují státní orgány, 

orgány krajů a obcí při přípravě na řešení krizových situací. Legislativní předpisy určují 

základní povinnosti subjektů státní správy a územní samosprávy při podávání a sdílení 

informací obyvatelstvu o charakteru moţného ohroţení a připravovaných protiopatřeních. 

Obyvatelstvo informované o hrozících rizicích a o hlavních vzorcích chování při vzniku 

nebezpečí se pak při krizové situaci stává aktivním a řiditelným subjektem. A to je hlavní směr, 

kterým se v současnosti problematika ochrany obyvatelstva ubírá. Je kladen důraz na cílené 

vzdělávání všech skupin obyvatelstva, kdy v optimálním případě, při vzniku katastrofy občan 

nespoléhá na záchranné sloţky, ale má znalosti a povědomí o situaci, které mu dovolují učinit 

správné rozhodnutí ve věcech sebezáchrany. 

Informační potřeby člověka, charakter informací, překáţky při komunikaci, psychologické 

aspekty rozhodování člověka, obecné zásady komunikace s veřejností, stresogenní faktory, 

cílové skupiny a další pojmy vystupují jako významná součást komunikačního procesu. Je tedy 

zřejmé, ţe celý proces komunikace je velmi sloţitý a je třeba přistupovat individuálně 

ke kaţdému problému a najít k němu optimální řešení. Vznikla potřeba vytvoření 

komunikačních systémůpropojených s veřejností, které umoţňují věrohodnost a aktuálnost 

přenosu informací do takové podoby a tvaru, který je zaměřen právě na „příjemce“. 

Komunikace o přírodních rizicích na území Moravskoslezského kraje je na dobré úrovni. 

K předávání a sdílení informací jsou vyuţívány všechny dostupné komunikační kanály, 

nicméně jejich účinek není tak vysoký, jak by si zejména HZS MSKpřálo. Je to způsobeno 

zejména nízkým zájmem obyvatelstva o věci, které se jich přímo nedotýkají nebo které nejsou 

z jejich pohledu aktuální. Oslovit dospělou aktivní část populace je úkol, který vyţaduje 

dlouhodobou analýzu a rozvoj spolupráce se sdělovacími prostředky, na kterých se dnešní 

společnost stala závislou. Média představují jeden z nejmocnějších nástrojů, jak manipulovat 

s veřejností a jak zajistit, aby se lidské myšlení alespoň částečně zabývalo informacemi, 

které publikují. Bylo velkým překvapením zjištění, ţe lidé mnohdy ani nehledají jiné zdroje 

informací, neţ jsou massmédia, proto je nutné vytvořit s těmito sdělovacími prostředky 

vzájemnou dlouhodobou spolupráci. Je nezbytné nalézt takové mechanismy, 

které by umoţnily, aby se informace poskytované zejména Hasičskými záchrannými sbory 

dostaly do širokého povědomí veřejnosti skrze zpravodajství a tiskoviny, a aby tyto informace 

byly periodicky v těchto médiích opakovány, případně rozvíjeny. Jedině tímto způsobem 
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lze docílit výrazného nárůstu zájmů široké veřejnosti o rizika, která jim v místě jejich domovů 

hrozí. 

Velký rozvojznalostí a spolupráce zaznamenává preventivně výchovná činnost zaměřená 

na školská zařízení, kdy „hasiči“ provádějí různé besedy a prohlídky stanic. Vzniká mnoho 

projektů zaměřených na věkově odlišné skupiny dětí a mládeţe.   

Seznamování fyzických osob s charakterem moţného ohroţení, s připravovanými 

krizovými opatřeními, připravenými záchrannými a likvidačními pracemi je prováděno 

zejména prostřednictvím materiálů v tištěné nebo elektronické podobě. První z nich jsou 

zasílány občanům do domácností. Zkušenost s jejich ţivotností je negativní. Občan se zpravidla 

k těmto informacím chová jako k reklamnímu tisku, coţ znamená, ţe se takového materiálu 

brzy zbaví.Výhodou hmotných tiskových informací zasílaných či jinak předávaných 

obyvatelstvu je to, ţe občan má podle aktuální potřeby kdykoliv tuto informaci dostupnou. 

Takto postupují provozovatelé jaderných energetických zařízení, kteří kaţdoročně vydávají 

bezpečnostní příručku „Co by měl kaţdý vědět“, která obsahuje informace pro případ vzniku 

radiační havárie v jaderné elektrárně. 

 Materiály v elektronické podobě si můţe občan najít na internetu. Výhodou je jejich 

ţivotnost, jak z hlediska délky, tak z hlediska aktuálnosti. Nevýhodou můţe být, ţe kaţdý 

občan nemá přístup k internetu a v případě reálné krizové situace můţe být tento zdroj 

informací nedostupný. 

Pro zlepšení komunikace o přírodních rizicích není nutné hledat nové způsoby 

nebo moţnosti jak předat informace, ale je nezbytné rozvíjet a zdokonalovat ty stávající.  
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