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Anotace 

ŠATNÁ, Eva. Informování osob o možnostech sebeochrany při úniku nebezpečné látky. 

[Bakalářská práce]. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2015. 65 s. 

Bakalářská práce je zaměřena na současný stav informování osob o možných způsobech 

sebeochrany, jeho zhodnocení a návrh na zlepšení. V práci je popsán stávající způsob 

informování a deskripce možností sebeochrany při úniku nebezpečné látky. 

V analytické části je provedena analýza možných způsobů informování osob 

v prostorech staveb pro shromažďování většího počtu osob ve vybraných zemích. Také 

technická a organizační opatření pro informování osob v nákupních centrech a jejich 

blízkém okolí. V této části bylo pro zjištění úrovně povědomí osob vypracováno 

dotazníkové šetření. Na základě analýz byl proveden návrh na zvýšení povědomí 

o sebeochraně a návrh způsobů informování osob v blízkosti nákupních center. 

Klíčová slova: Sebeochrana, informování obyvatelstva, vzdělávání obyvatelstva, 

nebezpečná látka, mimořádné události v obchodních centrech. 

Annotation 

ŠATNÁ, Eva. Informing of persons about possibilities of self-protection during escape 

of a dangerous substance. [Bachelor Thesis]. Ostrava: VŠB – Technical University 

Ostrava, Faculty of safety engineering, 2015. 65 p. 

The thesis is focused on current status of informing people about possible ways of self-

protection, its evaluation and proposal for improvement. In this thesis I describe 

an existing way of informing and options of self-protection when leakages of dangerous 

substances occur. In the analytical part analysis is executed engaging possible ways of 

informing people in buildings gathering a large number of people in selected countries 

as well as technical and organizational measures to inform people in shopping malls and 

their surroundings. In this section, questionnaire survey was drawn up to determine 

the level of awareness among population. On the basis of the analysis suggestion were 

carried out that would help to raise awareness of self-protection and possibilities of 

informing people in the vicinity of shopping centres.  

Key words: Self-protection, informing of the population, education of the population, 

extraordinary events in shopping malls. 
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Úvod 

V poslední době je pravděpodobnost zasažení člověka mimořádnou událostí čím dál vyšší. 

Proto je v současnosti problematika bezpečnosti osob také více řešena. Často se jedná 

o mimořádné události, jako jsou úniky nebezpečných látek při haváriích v různých 

podnicích. Populace bývá pravidelně ohrožena i živelními pohromami, avšak pro případ 

těchto událostí je prováděna příprava v podobě plánů územních celků, cvičeních 

a podobně.  

Na území České republiky je mnoho podniků, které by mohly ohrozit osoby vyskytující se 

na tomto území. V blízké budoucnosti se může vyskytnout rozmach teroristických útoků, 

jelikož v některých zemích jsou útoky celkem časté a cílem těchto útoků by se mohla stát 

i Česká republika. Obzvlášť velké riziko ohrožení je v prostorech pro shromažďování 

většího počtu osob.  

Dle zákona o požární ochraně je zajišťováno zabezpečení proti požáru, avšak ochrana před 

nebezpečnou látkou se příliš neřeší a představa hrozby teroristického útoku je pro většinu 

populace příliš vzdálená.  

Tato práce je zaměřena především na obchodní centra, protože jsou to prostory, kde se 

často nachází opravdu velký počet osob a navíc je při jejich zabezpečování myšleno pouze 

na hrozbu požáru nebo krádeže. Objekty, kde se nebezpečná látka přímo nachází, jsou proti 

úniku látky a případnému ohrožení osob zabezpečeny důkladně.  

Základní prvek pro informování osob je jejich vzdělávání. Tato problematika je řešena 

několik posledních let od doby, kdy bylo zjištěno, že populace v České republice je v této 

problematice vzdělaná naprosto nedostatečně. Následovalo zavedení problematiky 

sebeochrany do výuky na základních školách, začaly se vydávat různé vzdělávací 

materiály a pořádat vzdělávací akce. Avšak stále není možné označit obyvatele České 

republiky za společnost připravenou k sebeochraně ani vzájemné pomoci při vzniku 

mimořádných událostí. 

Cílem práce je zmapování současného stavu informování v České republice, způsobů 

informování v obchodních centrech a jejich porovnání se zahraničím.  Dle výsledků pak 

vytvoření návrhu způsobů informování osob o možnostech sebeochrany při úniku 

nebezpečné látky v blízkosti nákupních center.  
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1 Rešerše literatury 

ŘEHÁK, David, FOLWARCZNY, Libor. Východiska technického a organizačního 

zabezpečení ochrany obyvatelstva. 1.vyd. Ostrava: SPBI, 2012. 89 s. ISBN 978-80-7385-

117-0. 

Kniha se zabývá ochranou obyvatelstva, jejím technickým a organizačním zabezpečením. 

Ve vztahu k řešené problematice popisuje technické zabezpečení varování obyvatelstva, 

spouštění sirén, obsahuje také charakteristiku signálů. Zabývá se také verbálními 

informacemi uloženými v paměti elektronických sirén, obsahuje i přesný výčet verbálních 

informací. Publikace se zabývá i improvizovaným ukrytím, především krátkodobým, které 

je důležité při úniku nebezpečné látky. Popisuje zásady výběru místnosti 

pro improvizované ukrytí a opatření pro zvýšení její přirozených ochranných vlastností. 

KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše, FOLWARCZNY, Libor, KRATOCHVÍLOVÁ, 

Danuše ml. Ochrana obyvatelstva. 2. vyd. Ostrava: SPBI, 2013. 177 s. ISBN 978-80-

7385-134-7. 

Publikace Ochrana obyvatelstva vzhledem k problematice popisuje způsoby informování 

obyvatelstva, a to před mimořádnou událostí, tísňové informování i informování během 

události včetně prostředků, které lze pro informování využít. Zabývá se také zásadami 

ukrytí v případě úniku nebezpečných chemických látek a obsahuje kapitolu o individuální 

ochraně, která popisuje způsoby ochrany při úniku nebezpečné látky, především prostředky 

improvizované ochrany. 

MARTÍNEK, Bohumír, LINHART, Petr. Ochrana člověka za mimořádných událostí. 

Příručka pro učitele základních a středních škol. Praha: Ministerstvo vnitra-generální 

ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2003. 118 s. ISBN 80-86640-08-6. 

Příručka Ochrana člověka za mimořádných událostí by měla sloužit pedagogům 

pro přípravu žáků na dopady mimořádných událostí. Publikace obsahuje všeobecný 

přehled o ochraně obyvatelstva a návod pro přípravu na mimořádné události způsobené 

přírodními silami, lidskou činností a technickými poruchami. Příručka obsahuje kapitolu 

o varování obyvatelstva a o haváriích s únikem nebezpečných látek, která popisuje účinky 

a chování nebezpečných látek a především zásady chování obyvatelstva při haváriích. 

Jednotlivé kapitoly jsou ukončeny testem pro ověření znalostí. 
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BRETTSCHNEIDER, Josef, KONEČNÝ, Rudolf, HEGAR, Jaroslav. Preventivně 

výchovná činnost v zónách havarijního plánování realizovaná Hasičským 

záchranným sborem Moravskoslezského kraje. In Sborník přednášek IX. ročníku 

mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva. [CD-ROM]. Ostrava: Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010, s. 68-76. ISBN 978-80-7385-080-7 

Příspěvek pojednává o činnosti Hasičského záchranného sboru v přípravě obyvatel 

na mimořádné události. Popisuje formy a obsah využívaných pro preventivně výchovnou 

činnost v celém kraji. Zaměřuje se na zóny havarijního plánování, čímž se pak zužuje 

rozsah nutných informací. Jedná se o informace sloužící k ochraně osob při úniku 

nebezpečné látky a sleduje se na konkrétní provozovatele v oblasti a nebezpečné látky. 

KOSEK, Radoslav. Program výchovy a vzdělávání obyvatelstva v oblasti ochrany 

obyvatelstva. [Bakalářská práce]. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2011. 72 s. 

V bakalářské práci je popsána historie vzdělávání v ochraně obyvatelstva a současný stav 

výchovy a vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva. Práce se zabývá také formami 

vzdělávání, jež je využívané pro výchovu a předávání informací o sebeochraně při 

mimořádné události. Obsahuje analýzu pro zjištění nedostatků v systému vzdělávání a na 

základě této analýzy byl navrhnut program výchovy a vzdělávání v oblasti ochrany 

obyvatelstva, který má přispět ke zlepšení současné situace. 

BERÁNKOVÁ, Světlana. Preventivně výchovná činnost a výchova k sebeochraně 

na jednotlivých stupních HZS se zaměřením na různé cílové skupiny obyvatelstva. 

[Bakalářská práce]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická, 2009. 

48 s. 

Bakalářská práce obsahuje rozdělení a specifika přístupu k jednotlivým cílovým skupinám 

obyvatelstva. V práci je řešena preventivní komunikace, vzdělávání jednotlivých skupin 

obyvatelstva rozdělených na děti, dospělou populaci, starší a invalidy. Popis výchovy 

a vzdělávání dětí je dále rozdělen na předškolní, základní (první a druhý stupeň), 

středoškolské a vysokoškolské. Zabývá se vzděláním pedagogů, kteří se mají zaobírat 

oblastí ochrany člověka za mimořádných událostí. V práci jsou popsány různé nástroje 

komunikace, které mohou sloužit pro vzdělávání obyvatel. 
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AUSTOVÁ, Kamila. Mimořádné události a informování obyvatelstva. [Bakalářská 

práce]. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2010. 49 s. 

V bakalářské práci je popsáno informování obyvatelstva před, během i po mimořádné 

události. Obsahuje obecné zásady informování a okruhy informací, které by měly být 

podány obyvatelstvu. V závěru práce jsou nedostatky, které autorka v systému vysledovala 

a návrhy na jejich zlepšení. 

PUPÍKOVÁ, Jana. Výchova žáků základních škol v oblasti ochrany člověka za 

mimořádných událostí. [Diplomová práce]. Ostrava: Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2012. 66 s. 

Diplomová práce se zaměřuje na způsob a metody výuky ochrany člověka 

za mimořádných událostí na druhém stupni základních škol. Popisuje současné projekty 

pro vzdělávání a obsahuje návrh rozložení učiva a vytvoření elektronických výukových 

materiálů pro interaktivní výuku. 
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2 Teoretické vymezení řešené problematiky 

Tato kapitola se zabývá vymezením pojmů, které jsou využívány v práci a souvisí 

s problematikou, jako například ochrana obyvatelstva, mimořádná událost, nebezpečná 

látka, závažná havárie a podobně a také právní legislativou řešené problematiky. Další 

podkapitoly řeší popis stávajícího stavu informování obyvatelstva i způsobu informování 

v obchodních centrech a popis sebeochrany při úniku nebezpečné látky. 

2.1 Terminologický rámec 

Mimořádnou událostí se rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy a havárie, které ohrožují životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí 

a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací [1]. 

Závažná havárie je mimořádná událost, která vznikla nebo její vznik bezprostředně hrozí 

v souvislosti s provozem objektu nebo zařízení, zpracováním, výrobou, skladováním 

nebo přepravou nebezpečných látek a vede k vážnému dopadu na životy a zdraví osob 

i zvířat, majetek a životní prostředí [2]. 

Nebezpečnou látkou se rozumí vybraná chemická látka nebo chemický přípravek uvedený 

v příloze zákona o prevenci závažných havárií [2] nebo splňující kritéria daná zákonem 

a nachází se v objektu nebo zařízení jako surovina, výrobek, vedlejší produkt, zbytek 

nebo meziprodukt, včetně látek, které mohou vzniknout v případě havárie [2]. 

Ochrana obyvatelstva znamená plnění úkolů civilní ochrany, jako je varování, vyrozumění, 

evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření pro zabezpečení ochrany 

života, zdraví a majetku [1]. 

Informováním je dle vyhlášky Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva myšleno opatření pro podávání zpráv o charakteru možného ohrožení, 

opatřeních a způsobu jejich provedení. K informování se využívají hromadné informační 

prostředky, letáky a brožury, ukázky činnosti IZS a besedami [3]. 

Tísňová informace se předává bezodkladně po vyhlášení varovného signálu. V tísňové 

informaci se sdělují obyvatelstvu údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již 

vzniklé mimořádné události a o opatřeních pro jejich ochranu. Pro informování se využívá 
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koncových prvků varování, které umožňují vysílání hlasové informace a také hromadných 

informačních prostředků [3]. 

Sebeochranou se rozumí schopnost občana správně reagovat na nastalou mimořádnou 

událost pomocí sdělených informací a tak ochránit sám sebe v případě, že není možné 

poskytnutí péče od složek IZS [4]. 

2.2 Právní úprava a technické normy 

Právní a technické normy upravují úkoly a povinnosti závazné pro ústřední správní úřady, 

úřady krajů, obcí i právnické a fyzické osoby. Mezi právní úpravu a technické normy 

týkající se této problematiky patří například krizový zákon, zákon upravující podmínky 

ochrany staveb nebo technické normy zabývající se systémy, které slouží k informování 

osob v budovách. 

Zákon č. 59 ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií ve znění pozdějších 

předpisů. 

Zákon o prevenci závažných havárií definuje pojmy nebezpečná látky a závažná havárie. 

Stanovuje také, že provozovatel objektu nebo zařízení zařazeného do skupiny A nebo B je 

povinen seznámit zaměstnance s bezpečnostním programem a ostatní fyzické osoby 

zdržující se v objektu nebo zařízení informovat o rizicích, bezpečnostních opatřeních 

a jejich žádoucím chování v případě vzniku závažné havárie. Dále se zákon zabývá 

informováním veřejnosti. Udává, že krajský úřad zpracovává a poskytuje informaci 

veřejnosti v zóně havarijního plánování o nebezpečí závažné havárie, o opatřeních 

a žádoucím chování obyvatel při vzniku závažné havárie. Krajský úřad musí tuto informaci 

také aktualizovat. 

Zákon č. 240 ze dne 28. června 2000 o krizovém řízení ve znění pozdějších předpisů 

(krizový zákon). 

Krizový zákon udává, že Hasičský záchranný sbor kraje seznamuje obce, právnické 

a fyzické osoby s možným ohrožením, připravenými opatřeními a jejich prováděním. 

Zákon se zabývá také hromadnými informačními prostředky a stanovuje povinnost 

provozovatele televizního a rozhlasového vysílání uveřejnit informace o vyhlášení 

krizového stavu a nařízených opatřeních a to neprodleně, bez úpravy obsahu a smyslu a 
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bez náhrady nákladů. Dle krizového zákona má právo na informace o připravovaných 

opatřeních pro svoji ochranu každá fyzická osoba pobývající na území České republiky. 

Zákon č. 239 ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému ve znění 

pozdějších předpisů. 

Zákon o integrovaném záchranném systému stanovuje úkoly související s varováním 

a podáváním informací obyvatelstvu. Zákon pojednává o právech operačních 

a informačních středisek IZS a udává, že tento orgán může provést varování obyvatelstva, 

pokud hrozí nebezpečí z prodlení. Dále jsou zde obsaženy úkoly jednotlivých státních 

orgánů a orgánů samosprávných celků v rámci informování. Je to Ministerstvo vnitra ČR, 

které je povinno organizovat instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva 

a k tomuto účelu zřizovat vzdělávací zařízení. Tuto činnost plní dle tohoto zákona 

Generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR. Jako další udává úkoly orgánů 

kraje, kdy úkoly související s informováním plní hasičský záchranný sbor. Jedná se 

o zabezpečení varování obyvatelstva, výstavba a provoz informačních a komunikačních 

sítí a organizace instruktáží a školení v ochraně obyvatelstva a zřizování vzdělávacích 

zařízení. A také obecní úřad organizuje školení, kde seznamuje právnické a fyzické osoby 

v obci s možným ohrožením, připravenými opatřeními a ochranou obyvatelstva. Zákon 

stanovuje také právo fyzické osoby pobývající na území České republiky na informace 

o opatřeních pro ochranu obyvatelstva a na školení činnosti jimi vykonávané 

při mimořádných událostech. 

Vyhláška č. 380 ze dne 9. srpna 2002 k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška řeší možné způsoby a obsah informování právnických a fyzických osob 

o charakteru možného ohrožení, připravovaných opatřeních a způsobu jejich provedení. 

Část této vyhlášky se zabývá technickými, provozními a organizačními zabezpečeními 

jednotného systému varování a vyrozumění a způsobem poskytování tísňových informací. 

V této části je stanoveno zabezpečení jednotného systému varování a vyrozumění, zabývá 

se jednotlivými prvky a definuje poskytování tísňových informací a ověřování 

provozuschopnosti. V příloze této vyhlášky je pak definován tvar a význam varovného 

signálu. 
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Zákon č. 133 ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně ve znění pozdějších 

předpisů. 

Dle zákona o požární ochraně musí právnické osoby a podnikající fyzické osoby označovat 

pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy 

a pokyny. Zákon se dále zabývá školením a odbornou přípravou zaměstnanců. Na základě 

toho stanovuje Ministerstvo vnitra ČR zaměření preventivně výchovné, propagační 

a ediční činnosti a podílí se na jejím zabezpečení. Tuto činnost pak plní Generální 

ředitelství hasičského záchranného sboru. Úkolem Hasičského záchranného sboru je 

zabezpečit preventivně výchovnou, propagační a ediční činnost podle zaměření 

stanoveného ministerstvem. Organizovat preventivně výchovnou činnost musí také obce 

a obecní úřad a na preventivně výchovné činnosti se podílí i Občanská sdružení, veřejně 

prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící na úseku požární ochrany.  

Pokyn MŠMT ze dne 4. března 2003 k začlenění tematiky ochrany člověka 

za mimořádných událostí do vzdělávacích programů a Dodatek k učebním 

dokumentům pro základní školy, střední školy, speciální školy a vyšší odborné školy - 

Ochrana člověka za mimořádných událostí. 

Pokyn MŠMT stanovuje, že se platné učební dokumenty doplňují dodatkem k učebním 

dokumentům „Ochrana člověka za mimořádných událostí“. Do učebních dokumentů 

pro základní, střední, speciální a vyšší odborné školy se zařazuje Ochrana člověka 

za mimořádných událostí v rozsahu minimálně šesti vyučovacích hodin za rok v každém 

ročníku. 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030. Praha: 

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2013. 

75 s. ISBN 978-80-86466-50-7.  

Mezi strategické priority v koncepci ochrany obyvatelstva je uvedeno širší zapojení občanů 

do systému ochrany obyvatelstva a to zvýšením jejich schopnosti sebeochrany za využití 

informací a znalostí získaných cílenou plošnou výchovou. Další prioritou je širší zapojení 

právnických a podnikajících fyzických osob do přípravy na mimořádné události, 

do systému výchovy a vzdělávání obyvatelstva a užší spolupráce s orgány veřejné správy, 

které jsou odpovědné za úkoly související s mimořádnými událostmi. Důraz je položen 
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zejména na využívání technologií k informování obyvatelstva o hrozbách, vzniku 

mimořádné události a doporučeném chování při sebeochraně. 

ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. Praha: Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. 122 s. Třídící znak 

730802. 

Norma udává, že únikové cesty musí být dostatečně osvětleny a řeší také nouzové 

osvětlení v únikových cestách. Upravuje označení únikových cest, stanovuje, že musí být 

zřetelně označen směr úniku všude, kde není východ na volné prostranství přímo viditelný. 

Dále udává, že pro zajištění plynulé evakuace je nutné umístit v prostoru zařízení 

domácího rozhlasu a musí být proveden tak, aby nebyl v případě požáru vyřazen 

z provozu.  

ČSN 73 0831. Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory. Praha: Úřad 

pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 36 s. Třídící znak 

730831. 

Norma udává, že je nutné zřídit nouzové osvětlení a to ve shromažďovacím prostoru 

pro východ osob jako únikové osvětlení, v navazujících nechráněných a chráněných 

únikových cestách, v prostorech, které jsou za běžného provozu přístupné návštěvníkům 

a také v místě pro řízení evakuace. Dále stanovuje, že únikové cesty ve shromažďovacím 

prostoru a v navazujících vnitřních komunikacích musí být označeny značkami pro směr 

úniku a musí být také označeny cesty a východy, které nelze k úniku použít. Tyto značky 

musí být viditelné i v případě výpadku dodávky elektrického proudu. Dále upravuje použití 

protipanikového osvětlení při vyhlášení poplachu pro shromažďovací prostory s provozem 

při zatemnění. Udává také, že mimo změny osvětlení, musí být přerušeno i ozvučení, aby 

mohlo být nahrazeno rozhlasem pro evakuaci. Tyto změny vyvolává signál elektrické 

požární signalizace. Norma stanovuje i nutnost instalace nouzového zvukového systému 

v určitých prostorech. 

ČSN EN 60849. Nouzové zvukové systémy. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví, 1999. 24 s. Třídící znak 368012. 

Norma se zabývá všeobecnými požadavky na ozvučovací systémy a požadavky na jejich 

instalaci, platí ale pouze pro části zvukového systému, které slouží pro nouzová hlášení. 

V normě jsou jednoznačně určeny vlastnosti systému. Je nutné, aby systém reagoval včas, 



18 

a musí podat srozumitelnou a dobře slyšitelnou informaci. V případě mimořádné události, 

kdy má proběhnout nouzové hlášení, musí systém vyřadit všechny funkce, které se netýkají 

nouzového systému jako hudba nebo informační rozhlas. Hlášení musí být krátké a jasné. 

Bývají pouštěny ze záznamu. Dle normy musí být možný manuální zásah do systému jako 

spouštění a zastavení hlášení, výběr hlášení nebo vysílání živých hlášení přes nouzový 

mikrofon, musí být také automaticky monitorovány závady. Další z technických 

požadavků je nutnost druhotného energetického napájení. V každé řídící stanici musí být 

instrukce pro provoz systému, dobře čitelná, v jazycích používaných na tomto místě a je 

možné, využít pro snadnější orientaci i grafických ilustrací. Upravuje také nutnost vést 

záznamy a to o umístění jednotlivých zařízení, vlastnostech systému, závadách a použití. 

2.3 Způsoby informování obyvatelstva v České republice 

Informování osob lze rozdělit na informování před vznikem mimořádné události, tísňové 

informování a na informování během mimořádné události, tudíž již při ohrožení. 

Obyvatelé by měli být preventivně připravováni na možnost úniku nebezpečné látky, aby 

měli povědomí o možnostech sebeochrany při této mimořádné události. Ve stresu, který 

může být vyvolán nastalou situací, se hůře vnímají důležité pokyny. Při krizové 

komunikaci je nutné mluvit krátce, jasně a výstižně a oznámit jen nejdůležitější informace. 

Naopak při přípravě může být podávání informací obsáhlejší a podrobnější. Pak pokyny 

při MU jsou pouze vodítkem.  

2.3.1 Preventivní informování 

V rámci preventivního informování se předávají údaje především o zdrojích rizik vzniku 

MU a preventivních opatřeních, kterými jim lze zabránit. Dále také o přípravě IZS 

na řešení MU, o opatřeních ochrany obyvatelstva, sebeochraně a vzájemné pomoci 

a o organizaci humanitární pomoci. Na tyto informace má dle krizového zákona [5] 

a zákona o IZS [1] právo každá fyzická osoba pobývající na území České republiky. 

V současnosti je vzdělávání osob v sebeochraně velice aktuální, jelikož v mnohých 

situacích jsou osoby nuceny postarat se o sebe sami a je důležité, aby věděli jak. Zvýšení 

schopnosti sebeochrany cílenou plošnou výchovou patří mezi strategické priority koncepce 

ochrany obyvatelstva [6]. Dříve probíhalo vzdělávání v rámci branné výchovy, avšak 

ta byla zrušena a částečně nahrazena byla až o několik let později přidáním problematiky 

ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů. Existují ale také jiné 
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možnosti, jako informování hromadnými informačními prostředky, letáky a informačními 

brožurami, ukázkami činnosti složek IZS nebo besedami pořádanými složkami IZS 

s obyvatelstvem. 

Při preventivním vzdělávání je důležité zvolit správný typ komunikace s ohledem 

na cílovou skupinu, pro kterou je informace určena a to z důvodu odlišného způsobu 

přijímání a chápání informací. Skupiny příjemců můžeme dělit podle různých kritérií. 

Základním kritériem je věk, podle něhož lze dělit příjemce na nezletilé, dospělou populaci 

a starší osoby. Je třeba zvážit také další hlediska, jako sociálně-ekonomické úroveň, 

kulturní úroveň a úroveň vzdělání. 

Všechny tyto faktory ovlivňují chování obyvatelstva při ohrožení mimořádnou událostí, 

a proto je nutné zvolit způsob komunikace vhodný právě pro vybranou cílovou skupinu. 

Jelikož se ale velice často bere ohled především na věk, i pro popis stávajícího stavu 

informování v této bakalářské práci jsou osoby rozděleny do skupin dle věku a to na: žáky 

základních a středních škol, studenty vysokých škol, dospělou populaci v produktivním 

věku a seniory. 

Vzdělávání dětí během základní docházky 

V současné době je preventivní informování zaměřeno především na děti během 

základního vzdělávání, protože tato etapa vzdělávání je povinná pro každé dítě v České 

republice. Vzdělávání v ochraně člověka za mimořádných situací by mělo probíhat v rámci 

výuky. Na informování dětí jsou zaměřené i různé zájmové činnosti, činnosti hasičského 

záchranného sboru a podobně. Hasiči často spolupracují se školami a aplikují zde program 

výuky, kde předávají nejdůležitější informace. V programu se pak zaměřují zpravidla 

na děti ve 2. a 6. třídě. Podávání informací dětem má za cíl vychovat populaci, která bude 

odolná a soběstačná při působení mimořádných událostí. Děti by měli získat vědomosti 

o bezpečném chování v rizikovém prostředí, o zásadách správného opuštění bytu 

při evakuaci a ochrany při úniku nebezpečných látek [7], [8]. 

Jako pomůcku pro vyučování vydalo generální ředitelství několik příruček pro učitele, 

které slouží jako návod pro výuku této problematiky. Obsahuje informace o různých 

událostech, zásady chování při jejich vzniku a způsob vyučování s náměty pro praktické 

cvičení. K příručkám jsou často vydávány i videa, kde jsou všechny důležité informace, 

srozumitelně podané pro děti na základních školách [9]. 
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Zákon o IZS [1] stanovuje povinnost Ministerstva vnitra ČR organizovat školení v oblasti 

ochrany obyvatelstva. Tuto povinnost plní Generální ředitelství hasičského záchranného 

sboru ČR. Podávání informací je realizováno HZS krajů v rámci různých preventivně-

výchovných programů. Asi nejznámější z programů je „Hasík CZ – Výchova dětí v oblasti 

požární ochrany a ochrany obyvatelstva“. Tento program je realizován v rámci preventivně 

výchovné činnosti Moravskoslezského, Olomouckého, Jihomoravského, Zlínského, 

Středočeského, Libereckého kraje, hlavního města Prahy a Plzeňského kraje. Od roku 2015 

také Ústeckého a Královéhradeckého kraje. Dalším programem je například „Záchranný 

kruh“, který má zvyšovat úroveň vzdělanosti a připravenosti obyvatelstva, zejména dětí 

a mládeže, v Karlovarském kraji. V rámci těchto programů jsou vytvářeny vzdělávací 

materiály pro pedagogy a jejich žáky, pro záchranáře a jejich preventivně výchovnou 

činnost. HZS kraje organizují různé vzdělávací akce a zřizují, provozují a podporují 

poradenská a vzdělávací střediska a centra [10], [11], [12]. 

Existují také organizace, které vzdělávají děti v sebeochraně při mimořádných událostech. 

Především Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Tato organizace sdružuje mladé 

hasiče, o které se starají dospělí vedoucí. Učí je, formou hry činnosti, které jsou důležité 

při vzniku různých mimořádných událostí. Dále jsou pak v České republice organizace, 

které neslouží prvotně ke vzdělávání v ochraně obyvatel při mimořádných událostech, ale 

součástí jejich programu je i tato problematika. 

Vzdělávání žáků během středoškolské docházky 

Na středních školách by se znalosti z oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí 

nabyté na základních školách měly prohlubovat. V České republice je většina středních 

škol zaměřena na různé obory, což pak dává prostor k většímu nebo menšímu 

prohlubování znalostí o sebeochraně při mimořádných událostech. Existují ale i školy, 

které se přímo na tuto problematiku zaměřují, jako obory zaměřené na požární ochranu, 

vojenství a policii. Ale na většině středních škol probíhá předávání informací související se 

sebeochranou při mimořádných událostech prostřednictvím besed a přednášek. Nebývá 

přímo součástí vyučování [13]. 

Vzdělávání na vysokých školách 

U studentů vysokých škol probíhá vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva pouze 

u studijních programů zabývajících se touto problematikou, jakým jsou programy 
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zaměřené na ochranu obyvatelstva, krizové a havarijní plánování. Takto zaměřené vysoké 

školy pak vychovávají odborníky na tuto problematiku. Ochrana člověka za MU je 

součástí výuky také na pedagogických školách, kde připravují studenty, aby byli schopni 

vzdělávat žáky při své budoucí práci ve školských zařízeních [14]. 

Vzdělávání dospělé populace 

Dospělá populace se vzdělává v rámci dobrovolného samostudia prostřednictvím internetu, 

různých příruček, letáků a informačních projektů. Na internetu je spousta stránek, které se 

zabývají sebeochranou a poskytují informace o této problematice. K těmto stránkám má 

přístup každý, a tak se lidé mohou dostat k informacím, pokud o ně mají zájem. 

Na stránkách HZS ČR i na stránkách jednotlivých HZS krajů je dostupné velké množství 

vzdělávacích materiálů. Známý je projekt HZS JMK s názvem „Vaše cesty k bezpečí“, kde 

jsou rady, jak správně postupovat při běžných druzích ohrožení. Informace lze získat 

na stránkách HZS JMK, na informačních letácích a lze si stáhnout i brožurku „Vaše cesty 

k bezpečí, aneb chytré blondýnky radí…“. Také „Záchranný kruh“, který je uveden 

u vzdělávání dětí, poskytuje informace i pro dospělou populaci. Dalším příkladem je 

„ochranaobyvatel.cz“, kde se nachází příručka „Co dělat v krizových situacích“ 

s informacemi o ochraně obyvatel při mimořádných událostech, včetně sebeochrany 

při úniku nebezpečné látky. V neposlední řadě některé z webových stránek různých měst 

obsahují také informace ohledně nebezpečných látek a především ochrany jejich občanů 

při úniku nebezpečné látky. Je tedy možné, že lidé narazí na informace, při hledání 

informací úplně jiných, anebo pokud se chtějí vzdělávat, není pro ně obtížné informace 

získat [11], [15]. 

Vzdělávání seniorů 

Vzdělávání seniorů je patrně ze všech skupin nejobtížnější. Pro starší osoby je obtížnější 

učit se novým věcem a většinou nemají takový přístup k informačním zdrojům, jako 

populace v produktivním věku nebo děti. Jde především o přístup k internetu, jelikož 

informace lze v současnosti získat především na internetu. Senioři jsou také méně důvěřiví, 

a stejně jako u dospělé populace, preventivní informování těchto skupin závisí na jejich 

zájmu. HZS krajů vytvářejí příležitosti pro vzdělávání seniorů v podobě prezentačních akcí 

či informačních letáků [14].  
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V ideálním případě by výuka dětí působila i na dospělé. Děti by předávaly informace svým 

rodičům a prarodičům, zúčastňovali by se společně besed nebo studovali propagační 

materiály [8]. 

2.3.2 Tísňové informování 

Tísňové informování obyvatelstva znamená předání informace bezodkladně po zaznění 

varovného signálu o zdroji, povaze a rozsahu mimořádné události a také o opatřeních, 

která jsou nutná k ochraně života, zdraví a majetku [16]. Odpovědnost za varování 

a informování obyvatel je stanovena v krizovém zákoně [5] a zákoně o IZS [1]. 

Nejprve je před blížící se nebo nastalou MU obyvatelstvo varováno varovným signálem 

„Všeobecná výstraha“. Na území České republiky je zaveden pouze tento jeden varovný 

signál a jedná se o kolísavý tón po dobu 140 vteřin. Využívají se však ještě další dva 

signály a to „Zkouška sirén“ a „Požární poplach“. Všechny tři signály se od sebe zcela 

odlišují. „Zkouška sirén“ slouží k ověření provozuschopnosti systému a provádí se každou 

první středu v měsíci ve 12 hodin a jedná se o nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin. 

„Požární poplach“ je taktéž kolísavý tón, ale po dobu 1 minuty s delším intervalem 

kolísání než u „všeobecné výstrahy“ [16], [17]. 

Po zaznění varovného signálu následuje právě tísňová informace. K podání informace se 

využívá elektronických sirén a místní informační systém s vlastnostmi elektronických 

sirén, popřípadě mobilních sirén. Pokud je území pokryto rotační sirénou, jsou informace 

o mimořádné události předávány cestou televizního a rádiového vysílání. Jestliže jsou 

k podání tísňové informace využita média, jsou provozovatelé povinni odvysílat tísňovou 

informaci neprodleně a bez úpravy obsahu a smyslu [5], [16]. 

Verbální informace, které doplňují signál vydávaný elektronickou sirénou nebo místním 

informačním systémem, jsou krátké, maximálně 20-ti sekundové informace. V paměti 

elektronických sirén a místních informačních systémů je prostor pro 16 verbálních 

informací, z nichž většina je pevně dána a 5 slouží jako záloha pro potřeby HZS kraje. 

Každá tato informace začíná i končí gongem. Po zaznění úvodního gongu je několikrát 

zopakovaná událost, o kterou se jedná. Při hlášení mimořádné události následuje vyzvání 

ke sledování dalších informací o průběhu a opatření ve vysílání českého rozhlasu, televize 

a regionálních rozhlasů. Nakonec se znovu opakuje druh události. Například: „Chemická 

havárie, chemická havárie, chemická havárie. Ohrožení únikem škodlivin. Sledujte 
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vysílání českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Chemická havárie, chemická 

havárie, chemická havárie.“ V paměti jsou také mimo varovných informací uloženy 

informace o spuštění jiných signálů než je všeobecná výstraha. Je zde informace 

o upozornění na zkoušení sirén, a to i v několika jazycích (anglicky, německy a rusky), 

také informace o vyhlášení požárního poplachu, tudíž svolávání hasičů. Elektronické 

sirény i místní informační systémy musí obsahovat informaci o konci poplachu [16].  

2.3.3 Informování v průběhu mimořádné události  

Informováním během mimořádné události je myšleno předání potřebných informací 

obyvatelstvu, jako je například povaha ohrožení, žádoucí chování obyvatel a podobně, 

tudíž doplňující informace k tísňové informaci. K tomuto lze dle krizového zákona [5] 

využít několik způsobů. Patří mezi ně televizní a rozhlasové stanice s celostátní 

působnosti, které musí podat informaci neprodleně, bez změny obsahu a smyslu. Smluvně 

je vysílání zajištění s ČT 1, ČT 2, ČRo 1 Radiožurnál. Dále se využívají regionální 

rozhlasy a televizní společnosti, které mají smluvené HZS kraje, městské, obecní 

a objektové rozhlasy, elektronické sirény a místní informační systémy, kdy se využije 

mikrofon přístroje nebo externí zdroj modulace, například radiostanice. Pro další 

informování se využívá také místních kabelových televizí nebo mobilních rozhlašovacích 

prostředků, jako jsou rozhlasové vozy a megafony Za další informování je zodpovědný 

(za organizaci a obsah) ten, kdo jej na daném území nařídil. A oprávněn nařídit 

informování je starosta obce, starosta ORP, hejtman kraje, krizové štáby a povodňové 

komise [16]. 

2.4 Možnosti sebeochrany při úniku nebezpečné látky 

Při úniku nebezpečné látky je pro ochranu člověka nutné, aby dodržoval několik níže 

popsaných zásad a také využil prostředky improvizované ochrany dýchacích cest, očí 

a povrchu těla. 

2.4.1 Chování obyvatel při havárii s nebezpečnou látkou  

Při úniku nebezpečné látky je v první řadě důležité nepřibližovat se k místu havárie 

a vyhledat úkryt. Je také důležité poslouchat informace ve sdělovacích prostředcích a dbát 

nařízených postupů. V případě nebezpečných látek se jedná o krátkodobé ukrytí, 

při kterém se využívají ochranné vlastnosti staveb v místě úniku a šíření. Sebeochrana 
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ukrytím s využitím ochranných vlastností budov je považována za velmi efektivní 

ochranné opatření. Pokud je nutný přesun přes zamořenou oblast, využívají se prostředky 

improvizované ochrany, které chrání před vniknutím látky do organismu [17], [18]. 

2.4.2 Improvizované ukrytí 

Úkryt pro ochranu před nebezpečnými chemickými látkami musí splňovat několik zásad. 

Místnost v budově, která má sloužit k ukrytí, musí být uzavíratelná a ve vyšších patrech, 

jelikož většina nebezpečných látek je těžších než vzduch, tudíž se drží na zemi a zaplňují 

podzemní a sklepní prostory. Nesmí být ve sklepních prostorech domu, ale ani v podkroví. 

Měla by se nacházet na straně odvrácené od místa úniku. Ochranných účinků budov lze 

zvýšit systémem kaskády, což znamená, že pokud jsou v budově místnosti za sebou, 

nejnižší koncentrace nebezpečné látky bude v poslední místnosti, nejvzdálenější od úniku, 

což je, mimo jiné, dáno menším tlakovým rozdílem mezi dvěma místnostmi než mezi 

místností a vnějším prostředím. V místnosti, která je zvolena jako úkryt, je dobré utěsnit 

okna i dveře včetně klíčových otvorů, mezery větracích mřížek, průchodky a porušení zdí, 

a tak snížit množství látky pronikající do místnosti. Musí se také vypnout nucené systémy 

větrání (klimatizace, ventilace), uzavřít přirozené systémy větrání a uhasit otevřený oheň, 

aby se zamezilo tahu v komíně. Účinné opatření je také snížení teploty v místnosti [16], 

[17]. 

Pro případ úniku nebezpečných radioaktivních látek je vhodné, naopak od případu úniku 

nebezpečné chemické látky, ukrytí ve středových místnostech, suterénních nebo sklepních 

prostorech, ideálně, s co nejmenším počtem větracích otvorů. Další postup je obdobný jako 

při úniku chemické látky. Utěsnění větracích otvorů, vypnutí prostředků, které přisávají 

vzduch z venkovního prostředí a uhašení ohně. V úkrytu by se měl nacházet prostředek 

pro komunikaci s jednotkami IZS, aby se osoby uvnitř mohly řídit jejich pokyny a byly 

seznámeni s možností ukončení ukrytí [16]. 

2.4.3 Použití prostředků improvizované ochrany  

Pokud nejsou k dispozici prostředky individuální ochrany, které si při mimořádných 

událostech, jestliže není vyhlášen válečný stav, musí každý opatřit sám, poslouží k ochraně 

i improvizovaná ochrana. Improvizovaná znamená, že využijeme prostředky, které jsou 

běžně dostupné. 
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Při pobytu v zamořeném prostředí je nutné chránit si především dýchací cesty. Vdechnutím 

se nebezpečná látka dostává do organismu nejčastěji. K ochraně dýchacích cest se využívá 

navlhčená rouška, která lze zhotovit z kapesníků, ručníků, utěrek a podobně. K navlhčení 

je možné použít obyčejnou vodu, případně při úniku čpavku, lze přidat trochu octa, či jiné 

kyseliny, například kyseliny citronové (1 lžíce octa / 1 litr vody). Při úniku nebezpečné 

látky kyselé povahy se může přidat trocha zažívací sody (2 lžíce sody / 1 litr vody). Tyto 

vlhké látky se pak přiloží na nos a ústa [18]. 

Pro ochranu hlavy se může využít běžná pokrývka hlavy s šálou, tak aby byly zakryty 

vlasy, čelo, uši i krk. Šála nebo šátek slouží i pro připevnění roušky pro ochranu dýchacích 

cest. Přes tyto prvky je vhodné převléci kapuci nebo nasadit ochrannou přilbu, která chrání 

osobu před padajícími předměty [19].  

K ochraně očí slouží jakékoliv brýle, které přiléhají k obličeji, například lyžařské, plavecké 

nebo motoristické. Lze také využít průhledný igelitový sáček, který se připevní v úrovni 

lícních kostí, nad nosem [19]. 

Povrch těla by měl být také zcela zakryt, ideálně kombinézou, kalhotami a podobně a přes 

ně by měl být oblečen ještě plášť nebo pláštěnka do deště. Otvory v oblečení musí být 

utěsněny (u krku, rukávů a nohavic), například stáhnuty provázkem či gumou [19].  

Obuv by měla být vysoká, aby byly chráněny i kotníky (vysoké boty nebo holínky) a ruce 

lze chránit gumovými nebo koženými rukavicemi. Rukavice jsou vhodnější delší, chrání 

i předloktí. Pokud nejsou k dispozici rukavice, lze použít alespoň kusy látek, pro alespoň 

krátkodobou ochranu a zabránění přímému styku z kůží. Pro zvýšení ochrany nízkých bot 

je vhodné zhotovit návleky z igelitových sáčků [19].  

Je důležité dbát na to, aby byl zakrytý celý povrch těla a ochranné prostředky byly 

co nejvíce utěsněny. Také platí pravidlo, že čím více vrstev, tím vyšší ochrana [19].  

Po přesunu přes zamořený prostor je důležité odložit před vchodem do chráněných prostor, 

na chodbě nebo v předsíni, svrchní oděv, který chránil před nebezpečnou látkou, a dát jej 

do igelitového pytle a zavázat jej. I přes použití těchto improvizovaných prostředků, by se 

měl každý po přejití přes zamořený prostor osprchovat, čímž ochráníme kůži a také si 

vyčistit uši, nos a provést výplach očí [19]. 
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2.5 Dílčí závěr 

Pro informování při úniku nebezpečné látky je velice důležitá prevence, tudíž vzdělávání. 

V minulých letech byla problematika vzdělávání v sebeochraně velmi řešena, jelikož bylo 

zjištěno, že většina lidí nemá ohledně sebeochrany při mimořádných událostech žádné 

znalosti. Tento problém byl řešen zavedením ochrany člověka za mimořádných událostí 

do výuky základních škol [20], avšak osoby, které nebyly na základních školách v této 

problematice vzdělávány, jsou stále stejně neinformovány. 

Oproti dospělé populaci v produktivním věku, je alespoň seniorům vytvářeno více 

příležitostí ke vzdělávání, pravděpodobně právě kvůli zhoršenému přístupu k informacím 

podávaným dospělým. Přesto ale vzdělávání závisí čistě na jejich zájmu, což většinou vede 

k tomu, že tyto informace nemají. 

Při předávání informací je také důležité dbát na jasné vysvětlení, například rozdíl mezi 

„požárním poplachem“ a „všeobecnou výstrahou“. V psané předloze není popis rozdílu 

příliš jasný, a pokud osoba tyto dva signály nikdy neslyšela, může si je snadno splést. Oba 

signály jsou psány jako kolísavý tón s rozdílem jeho délky. Je ovšem především důležité 

vědět, že se liší způsobem kolísání. U všeobecné výstrahy kolísá tón v podstatně kratších 

intervalech a tudíž i vícekrát. Proto by bylo vhodné, při výuce využívat možnosti poslechu 

signálů, či v jiných případech používání akustických nebo obrázkových materiálů, 

pro usnadnění výuky. 

Vzdělávání by měl zjednodušit fakt, že dříve probíhala branná výchova, a proto by osoby 

starší 30 let mohli mít základní znalosti v sebeochraně. Avšak i když by si lidé pamatovali 

informace podané v rámci branné výchovy, jsou tyto informace zastaralé. Proto je důležité 

vzdělávat celou populaci. 
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3 Analýza řešené problematiky 

V rámci této kapitoly je analyzováno povědomí osob o sebeochraně při úniku nebezpečné 

látky, možné způsoby informování osob v prostorech staveb pro shromažďování většího 

počtu osob ve vybraných zemích a technická a organizační opatření pro informování osob 

v nákupních centrech a blízkém okolí.  

3.1 Analýza povědomí osob o sebeochraně při úniku nebezpečné látky 

Nezbytným východiskem pro zlepšení informování je posouzení současného stavu 

povědomí osob o chování při úniku nebezpečné látky a způsobů, jakými tyto informace 

získali, případně povědomí o informačních systémech, které podají informace při vzniku 

mimořádné události. Pro posouzení byla vybrána metoda anonymního dotazníkového 

šetření. 

Dotazník obsahuje sedm uzavřených otázek, dvě z nich obsahují možnost jiné, kdy 

při zaškrtnutí této možnosti je žádoucí doplnit odpověď, kterou respondent nenašel 

ve výčtu možných odpovědí. V dotazníku jsou také otázky, které slouží pouze k roztřídění 

respondentů, tudíž otázky na vzdělání v oblasti ochrany obyvatelstva a zařazení do jedné 

ze skupin. 

První otázka je jednoduchá, slouží pro zvýšení zájmu respondenta k vyplnění dotazníku. 

Následují vědomostní otázky, které právě určí, jaké povědomí o této problematice mají 

jednotlivé skupiny obyvatel. Otázky mají stupňující charakter, od nejjednodušších 

po složitější. Vědomostní otázky obsahují také možnost nevím, aby neznalost respondenta 

neovlivňovala výsledek v případě, že by náhodně zaškrtnul některou z odpovědí, jelikož 

správnou odpověď nezná. Možnost nevím, není uvedena v případech, kdy otázky 

přecházejí v popsané situace, a bylo žádoucí přinutit respondenty, aby se rozhodli, jak 

zareagují. 

Dotazník obsahuje otázku pro zjištění způsobů získávání znalostí ohledně sebeochrany, 

aby bylo jasné, kde se osoby se vzděláváním v sebeochraně setkávají. Poslední otázka se 

týká slyšitelnosti sirény a srozumitelnosti hlášené informace v obchodním centru. 

Povědomí osob bylo analyzováno u všech skupin tak, jak byly rozděleny v kapitole 

popisující způsoby informování obyvatelstva, to znamená na žáky základních škol, žáky 
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středních škol, studenty vysokých škol, dospělé v produktivním věku a seniory. Pro lepší 

správnost výsledků byla dospělá populace v produktivním věku rozdělena na osoby mladší 

30 let a starší 30 let. Výsledky této skupiny by mohlo ovlivnit vzdělávání osob starších 

30 let v dřívějším systému (branná výchova, základní vojenská služba). V dotazníku není 

opomenut fakt, že někteří z respondentů by mohli být vzdělaní v oboru požární ochrana, 

ochrana obyvatelstva nebo v těchto oborech pracují. Tyto dotazníky jsou vyřazeny, aby 

při vyhodnocování nebyly výsledky ovlivněny různým počtem takto vzdělaných osob. 

Hypotéza 

Podle současného systému vzdělávání v České republice v ochraně obyvatel 

při mimořádných událostech by nejvyšší úspěšnost ve znalostních otázkách měli mít žáci 

základních škol. Spolu s nimi by nejvíce správných odpovědí mělo být u žáků středních 

škol, jelikož do výuky na základních školách byla sebeochrana při mimořádných 

událostech zařazena v roce 2006, tudíž lze předpokládat, že v době jejich základního 

vzdělávání byl systém již zavedený.  

Studenti vysokých škol naopak budou mít pravděpodobně spolu s dospělými do věku 

30 let, úspěšnost nejnižší. Tyto osoby neprošli vzděláváním v ochraně obyvatelstva ani 

současným systémem výuky na základní škole, stejně tak brannou výchovou nebo základní 

vojenskou službou v minulém systému.  

Je pravděpodobné, že dospělá populace nad 30 let bude mít vyšší znalosti, než právě 

mladší osoby. Na podobné úrovni by mohli být také senioři. Důvodem je současné 

zaměření hasičských záchranných sborů, které vzdělávají jak děti, tak i seniory. Proto by se 

senioři mohli umístit, v celkovém hodnocení, hned za žáky základních a středních škol. 

Úspěšnost ve znalostních otázkách bude pravděpodobně ovlivněna zájmy jednotlivých 

osob, především tím, jestli jsou členy sboru dobrovolných hasičů. Záleží na tom, v jakém 

věku se členy staly. Jelikož děti potřebují pro různé soutěže také znalosti ohledně požární 

ochrany a podobně. Dospělí dobrovolní hasiči, kteří jsou součástí jednotky požární 

ochrany, se musí vzdělávat průběžně, aby byli schopni zásahu při vzniku MU. Ochuzení 

o tyto informace bývají osoby, které se staly členy SDH až v dospělosti a nejsou součástí 

jednotky požární ochrany, jelikož takové informace k působnosti ve sboru je nepotřebují. 
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Dotazník vyplnilo celkem 354 osob, z toho: 

 70 žáků základní školy,  

 50 žáků střední školy,  

 56 studentů vysoké školy,  

 56 osob v produktivním věku do 30 let,  

 73 osob v produktivním věku nad 30 let, 

 49 osob v důchodovém věku. 

Jednotlivé skupiny respondentů jsou zastoupeni v podobné míře, což je patrné na obrázku 

1 v příloze č. 2. Také zastoupení žen i mužů je přibližně rovnoměrné, mírně převažují 

ženy, což je dáno větším počtem žen v důchodovém věku.  

3.1.1 Hodnocení úspěšnosti v jednotlivých otázkách 

Otázka č. 1: Siréna každou první středu v měsíci znamená:  

První otázka byla nejjednodušší, a měla zvýšit zájem osob k vyplnění dotazníku, protože ji 

měli odpovědět automaticky, bez delšího přemýšlení, a proto byl u otázky předpoklad 

100% úspěšnosti. Přesto se však našlo několik osob, které odpověděli chybně nebo využili 

možnosti nevím. Pouze skupiny žáků středních škol a osoby v produktivním věku nad 

30 let odpověděli na otázku všichni správně. Přesné procentuální vyhodnocení se nachází 

v tabulce 1 a graficky znázorněno na obrázku 2 v přílohové části. 

Tabulka 1: Vyhodnocení otázky č. 1 

Skupiny respondentů 

Žáci 

ZŠ 

Žáci 

SŠ 

Studenti 

VŠ 

Dospělí 

do 30 

Dospělí 

nad 30 

Důchod. 

Věk 

Počet odpovědí [%] 

Otázka 

1 

Všeobecná výstraha 1,4 0 0 3,6 0 0 

Zkouška sirén 97,1 100 98,2 94,6 100 98 

Požární poplach 1,4 0 0 1,8 0 2 

Nevím 0 0 1,8 0 0 0 

Otázka č. 2: Při haváriích s únikem nebezpečných látek je prvořadou zásadou 

ochrany: 

Vyhodnocení druhé otázky se nachází v tabulce 2, grafické znázornění pak na obrázku 3 

v přílohové části. Otázka byla již těžší. Jedna z odpovědí navíc obsahovala možné opatření 
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při požáru, což podle předpokladu mohlo některé z respondentů zmást. Nejčastěji tuto 

odpověď označovali žáci základních a středních škol. Je možné, že právě vzdělávání 

o sebeochraně je příčinou špatných odpovědí, jelikož mohli zaškrtnout odpověď, kterou 

znají. Naopak například někteří studenti vysokých škol uvažovali nad odpověďmi logicky 

a vylučovací metodou zvolili správnou odpověď. Překvapující byl fakt, že několik žáků 

základních a středních škol by v případě úniku nebezpečné látky šlo najít místo havárie 

a snažili by se úniku zabránit. Tato odpověď byla očekávána spíše u dospělých než u dětí. 

Tabulka 2: Vyhodnocení otázky č. 2 

Skupiny respondentů 

Žáci 

ZŠ 

Žáci 

SŠ 

Studenti 

VŠ 

Dospělí 

do 30 

Dospělí 

nad 30 

Důchod. 

Věk 

Počet odpovědí [%] 

Otázka 

2 

Nepřibližovat se 

k místu havárie 

a vyhledat úkryt 

50 68 76,8 73,2 69,9 77,6 

Vyčkat příjezdu 

hasičů, upozornit 

na sebe vyvěšením 

bílé látky 

42,9 28 8,9 17,9 19,2 10,2 

Najít místo havárie 

a snažit se úniku 

zabránit 

7,1 4 3,6 8,9 4,1 10,2 

Nevím 0 0 10,7 0 6,9 2 

Otázka č. 3: Pokud se nacházíte v bytě a venku dojde k havárii s nebezpečnou 

chemickou látkou, pro svoji ochranu budete dělat: 

Také u této otázky bylo možné správnou odpověď odvodit vylučovací metodou. Avšak ani 

polovina respondentů z některých skupin nezvolila správnou odpověď a zbylé skupiny 

mají úspěšnost jen mírně nad 50 %. Dokonce žáci základních škol častěji volili možnost 

puštění teplé vody a především vyčkávání u okna na pokyny z rozhlasu, což je asi 

ta nejhorší možnost. Často se pak opakovala odpověď, že pro ochranu před nebezpečnou 

chemickou látkou je vhodné ukrýt se ve sklepě, což je možná dáno tím, že dříve když byl 

na základních školách vyhlášen cvičný poplach, všichni žáci museli vyjít ven z budovy 

nebo seběhnout do úkrytu do sklepa. Dost využívaná byla v tomto případě i možnost 

nevím. Odpovědi respondentů viz tab. 3 a obr. 4 v příloze č. 2. 
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Tabulka 3: Vyhodnocení otázky č. 3 

Skupiny respondentů 

Žáci 

ZŠ 

Žáci 

SŠ 

Studenti 

VŠ 

Dospělí 

do 30 

Dospělí 

nad 30 

Důchod. 

Věk 

Počet odpovědí [%] 

Otázka 

3 

Rychle seběhnu do sklepa, 

protože většina takových 

látek je lehčí než vzduch, 

nebude se držet u země 

21,4 24 12,5 23,2 23,3 28,6 

Zůstanu v bytě a zalepím 

všechny dveře a okna lepicí 

páskou 

34,3 44 51,8 48,2 48 55,1 

Pustím teplou vodu, aby 

uvolněná vodní pára 

vysrážela plyny vnikající 

do místnosti, a budu u okna 

čekat na pokyny z rozhlasu 

42,9 4 10,7 16,1 8,2 14,3 

Nevím 1,4 28 25 12,5 20,6 2 

Otázka č. 4: V případě, že se ukrýváte před nebezpečnou chemickou látkou 

v prostorách obchodního centra, ale je nutné přejít přes zamořenou oblast, jelikož 

prostor bude brzy zamořen také: 

Jak je patrné z tabulky 4 nebo z obrázku 5, čtvrtou otázku zodpověděla většina osob 

správně. Velká část dotázaných, však pro ochranu před vdechnutím nebezpečné látky, 

zvolila možnost přiložit k ústům a nosu dlaň. Tento fakt je možná dán tím, že někteří lidé 

si ani neuvědomili, že k vytvoření navlhčené roušky je možno využít jakoukoliv 

navlhčenou látku, popřípadě papírový kapesník. Hůře dopadl počet odpovědí u možnosti 

vyhledání skladu ochranných masek. Alarmující je především počet takto odpovídajících 

žáků základních škol. Tato odpověď byla očekávána spíše u osob důchodového věku nebo 

u osob produktivního věku nad 30 let, protože se dříve s maskami setkávali. Dokonce 

v době, ve které navštěvovali základní školu jako žáci, byly masky uloženy přímo 

ve školách a někdy s nimi i pracovali. Proto by bylo možné, že někteří z nich by mohly 

předpokládat, že podobné sklady existují i v obchodních centrech. Avšak žáci základních 

a středních škol se takto s ochrannými maskami nesetkávají.  
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Tabulka 4: Vyhodnocení otázky č. 4 

Skupiny respondentů 

Žáci 

ZŠ 

Žáci 

SŠ 

Studenti 

VŠ 

Dospělí 

do 30 

Dospělí 

nad 30 

Důchod. 

Věk 

Počet odpovědí [%] 

Otázka 

4 

Budu si chránit především 

dýchací cesty navlhčenou 

rouškou 

61,4 76 78,6 78,6 79,5 65,3 

Budu si chránit především 

dýchací cesty přiloženou 

dlaní 

7,1 8 10,7 16,1 11 26,5 

Vyhledám sklad 

ochranných masek, maska 

mě před nebezpečnou 

látkou ochrání 

31,4 16 10,7 5,4 9,6 8,2 

Otázka č. 5: Pokud budete v obchodním centru vyzváni k opuštění prostoru budovy, 

budete reagovat: 

Velká většina respondentů ví, že by po vyhlášení poplachu měla ihned opustit budovu, ale 

u všech skupin se najdou tací, kteří buď nejprve dokončí činnost, kvůli které 

do obchodního centra přišli nebo vyčkají na vyzvání ostrahy a poté teprve odejdou. 

Přestože téměř všechny osoby, které odpovídali na otázku, vybrali možnost okamžitého 

opuštění centra v případě vyhlášení poplachu, v běžné praxi existuje spousta lidí, které 

spuštění poplachu vůbec nezajímá (viz tab. 5 a obr. 6 v příloze č. 2). 

Tabulka 5: Vyhodnocení otázky č. 5 

Skupiny respondentů 

Žáci 

ZŠ 

Žáci 

SŠ 

Studenti 

VŠ 

Dospělí 

do 30 

Dospělí 

nad 30 

Důchod. 

Věk 

Počet odpovědí [%] 

Otázka 

5 

Zanechám činnosti a 

okamžitě vyjdu ven 
88,6 88 92,9 91,1 98,6 85,7 

Dokončím činnost a poté 

opustím budovu 
5,7 4 3,6 5,4 0 8,2 

Vyčkám na vyzvání 

ostrahy a opustím budovu 
5,7 8 3,6 3,6 1,4 6,1 

Otázka číslo 6 se zabývala možnými způsoby získávání informací jednotlivých skupin. 

Možnost získání informací na základní škole udala většina osob v produktivním věku nad 

30 let a asi 70 % osob ze skupin žáků základních a středních škol, studentům vysokých 
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škol i osob důchodového věku. Pouze osoby ze skupiny dospělých do 30 let se s výukou 

sebeochrany na základní škole příliš nesetkávali, tuto možnost zvolilo méně než 40 % 

respondentů. 

Jako další možnosti byly dále voleny: výuka na střední škole či středním odborném učilišti, 

získávání znalostí od rodičů a při navštěvování zájmových organizací, většinou SDH 

a Pionýr. Často se objevovala i možnost vyhledávání informací na internetu. Několika 

respondentům poskytli informace o sebeochraně základní vojenská služba, různá školení, 

sourozenci nebo kamarádi. Část osob také v dotazníku uvedla, že se vzděláváním 

v sebeochraně se nesetkali. 

Poslední otázka analyzovala slyšitelnost sirén v obchodním centru. Většina osob v době 

spuštění sirény v obchodním centru buď nenacházela, nebo si na to nevzpomíná. Avšak 

spousta osob sirénu v obchodním centru neslyšela, nebo sirénu slyšeli jen mírně a hlášení 

vůbec. 

3.1.2 Hodnocení úspěšnosti jednotlivých skupin 

Pokud u jednotlivých skupin zhodnotím pouze otázky, které považuji pro posouzení 

povědomí osob o sebeochraně při úniku nebezpečné látky za nejdůležitější, budu hodnotit 

jejich úspěšnost v otázkách 2 až 4. K určení úspěšnosti jednotlivých skupin byly použity 

průměrné hodnoty množství respondentů, kteří na otázky odpověděli správně. Potom dle 

očekávání z hodnocení jednotlivých otázek měli nejnižší úspěšnost žáci základních škol, 

a to 48,6 %. Další skupiny si byly ve správnosti odpovědí již blíže. Přesto žáci středních 

škol byli s úspěšností 62,7 % druzí nejhorší. Následovali osoby v produktivním věku nad 

30 let, kteří měli 64,8 % správných odpovědí. Střední skupinu tvoří osoby v produktivním 

věku do 30 let a osoby důchodového věku, jejichž průměrná výše správných odpovědí byla 

obdobná, a to 66 % u osob důchodového věku a 66,7 % o dospělých osob do 30 let. 

Nejvíce úspěšní byli v zodpovězených otázkách studenti vysokých škol.  

3.2 Analýza možných způsobů informování osob v prostorech staveb pro 

shromažďování většího počtu osob ve vybraných zemích 

V současné době je ve světě v oblasti bezpečnosti obchodních center řešena především 

hrozba terorismu. Obchodní centra jsou možným terčem teroristického útoku, protože jsou 

velice zranitelná. Nachází se zde několik vchodů a východů a vysoká koncentrace osob, 
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což umožňuje splynutí s davem. Nakupující navíc nosí velké tašky, kde se dá potenciálně 

skrýt zbraň, bomba a podobně. Pokud jsou napadena obchodní centra, následky jsou velice 

vážné. Většinou jde o ztráty na životech, je ohroženo zdraví osob, ztráty pracovních míst, 

podnikání, což může vést k regionálním či národním ekonomickým důsledkům. Jelikož pro 

útok lze využít i nebezpečné látky, připravují se tak i na únik nebezpečné látky [21]. 

3.2.1 Spojené státy Americké 

V obchodních centrech v USA se pro ostrahu využívá zaměstnanců soukromých 

bezpečnostních agentur. Ostraha se aktivně podílí na udržování pořádku, vyšetřování 

trestných činů a zatýkání ve veřejných prostorech, jež střeží. Vyměňují si informace 

s veřejnou bezpečnostní službou, ta jim dává informace o dění v určité oblasti či 

o hledaných osobách. V některých místech se dokonce setkávají, společně diskutují a tak 

soukromá bezpečnostní složka získává spoustu užitečných informací [21].  

Připravovat by se měli podle přijaté normy [22], která obsahuje možnosti ke zmírnění nebo 

odstranění rizika, aktivity pro zajištění připravenosti. Řeší také odezvu na mimořádné 

události, činnosti na řešení události a aktivity pro obnovu, návrat do normálních podmínek 

[22]. 

Každé z popisovaných center mělo plány, jak postupovat při mimořádné události, jak jí 

předcházet, čeho si všímat, postupy pro první pomoc a pro evakuaci. Vždy také probíhala 

některá forma vzdělávání bezpečnostních pracovníků, aby byli seznámeni s danými 

postupy a se svými pravomocemi a činnostmi, za které jsou odpovědní [21]. 

Chybou nalezenou při průzkumu byl fakt, že pracovníci pro komunikaci mohou využívat 

pouze telefony, což právě pro případ teroristického útoku, na který se připravují, není 

pravděpodobně nejvhodnější. Může dojít k přetížení sítě, tudíž pak k přerušení možnosti 

komunikace [21]. 

Jsou také státy, které má bezpečnost v obchodních centrech ještě důkladnější, například 

v rámci analyzování obchodních centrech v USA byla provedena analýza i v obchodních 

centrech v Izraeli.  

3.2.2 Izrael 

Do bezpečnosti v obchodních centrech zde zasahuje vláda. V rámci této bezpečnosti 

investují velké finance každý rok. Na bezpečnost dohlíží policejní složky, mají stanoveny 
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minimální počty bezpečnostních pracovníků, kontrolní stanoviště vozidel a bezpečnostní 

zátarasy. Daná opatření jsou rozdělena do tří okruhů. V nejvzdálenější zóně dochází 

ke kontrole vozidel a osob, probíhá i etnické profilování či snímání detektorem kovu. 

V další zóně kontrolují neozbrojení bezpečnostní pracovníci osobní věci a vnitřní je 

kontrolována ozbrojenými hlídkami [21]. 

Obchodní centra jsou povinna na základě nařízení vlády provádět pravidelné hodnocení 

rizik. Musí také zpracovávat plány, ve kterých jsou rozděleny povinnosti jednotlivých 

pracovníků. Plány jsou vytvářeny na dobu 20 minut, poté situaci řeší policie. Zaměstnanci 

obchodního centra musí být s plány seznámeni, proto probíhá pravidelné školení a cvičení 

[21]. 

Avšak situace v Izraeli je jiná než v České republice. Riziko teroristických útoků je zde 

vyšší, a proto jsou opatření podstatně přísnější. 

3.2.3 Austrálie 

V Austrálii se bezpečnostní opatření v obchodních centrech zaměřují také především 

na terorismus. Primárním dokumentem pro opatření v této oblasti je Národní pokyn 

k ochraně míst s velkou koncentrací osob proti terorismu (National Guidelines for 

the Protection of Places of Mass Gathering from Terrorism) [23]. V Austrálii je tímto 

dokumentem stanoven způsob posuzování všech míst, kde se shromažďuje velký počet 

osob a podle tohoto posouzení musí být zpracovány i bezpečnostní plány. Dokument 

přesně určuje role jednotlivých subjektů, způsoby ochrany, informování, koordinace, 

informování médií a především odpovědnost za tyto úkony. Role daná vlastníkům 

a provozovatelům míst pro shromažďování velkého počtu osob zahrnuje:  

 zajištění zabezpečení prostoru, 

 aplikování řízení rizik do procesů plánování, 

 provádění revizí posuzování rizik a bezpečnostních plánů vytvořených pro tento 

prostor, 

 provádění školení zaměstnanců, především seznámení s jejich povinnostmi 

a postupy, 

 uplatňování plánů, 

 podílení se na cvičení. 
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Jsou vytvářeny také strategie pro určení směrů, kterými je nutné se zabývat. Příkladem je 

Strategie 2008-2010, která byla zaměřena na 5 strategických směrů, a to vzdělávání, 

zapojení širší komunity do prevence, reakce i obnovy, posílení opatření pro komunikaci 

a koordinaci, zlepšení detekce, cvičení a upřesnění přípravy, reakce a obnovy [24]. 

3.2.4 Velká Británie 

Ve Velké Británii jsou vydávány příručky, které pomáhají vedení obchodního centra se 

zajištěním bezpečnosti. Obsahují různé činnosti, kterými je možné provést bezpečnostní 

opatření. Příkladem je příručka Counter Terrorism Protective Security Advice for 

Commercial Centres [25]. Tato příručka se zabývá řízením rizik, opatřeními ke snížení 

rizika, plánováním, evakuací, informační a personální bezpečností a komunikací. Je zde 

také uvedena důležitost kontrol opatření, jejich zkoušení a aktualizace. Cvičení by se dle 

příručky mělo provádět ve spojení se všemi partnery, záchranáři a místními úřady. 

Zaměstnance je důležité pravidelně školit, aby dobře znali svoji odpovědnost. Dle příručky 

lze sestavit plán na situaci úniku nebezpečné látky, ať už látky uvnitř obchodního centra 

nebo poblíž. Jsou zde popsány důležité úkony pro ochranu, včetně vypnutí systému 

přisávajících vzduch do objektu a důležitost proškolení zaměstnanců, především nutnost 

znalostí odpovědného pracovníka o ovládání systémů. Příručka zmiňuje také možnost 

chráněných prostorů uvnitř obchodního centra. Evakuace do chráněných prostor může být 

mnohdy bezpečnější než evakuace do ulic. Je jasně dáno, kde má být takový prostor 

umístěn a co musí být uvnitř zajištěno [25]. 

V rámci komunikace je důležité, aby všichni zaměstnanci znali své role, byli obeznámeni 

fungováním prostředků ke komunikaci, s postupy jak kontaktovat policii, komunikace 

s ostatními pracovníky i s návštěvníky. Způsob přijímání i podávání informací zevnitř 

chráněného prostoru. Dle příručky je také nutné komunikační prostředky testovat, aby 

v případě potřeby správně fungovali [25]. 

Publikace obsahuje kapitolu o nebezpečných látkách, kde jsou popsány některé z látek, 

jejich možné použití a nebezpečné vlastnosti, které by mohli ohrozit bezpečnost 

v obchodním centru. Zabývá se i opatřeními, které mohou být v takové situaci použity 

pro zamezení nebo alespoň snížení dopadu nebezpečné látky, první pomoci zasaženým 

a k ochranou osob před látkou [25]. 
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Na konci příručky jsou umístěny kontrolní listy, které pomáhají při identifikaci nebezpečí 

a rizik při plánování opatření. Seznamy nemusí být dostačující pro všechno obchodní 

centra, ale i tak je systém kontrolních listů považován za jeden z nejefektivnějších 

a nejpropracovanějších [26].  

3.2.5 Česká republika 

V této podkapitole je situace v České republice porovnána s výše popsaným zabezpečením 

ve vybraných zemích. I v České republice je často ostraha objektu také zajišťována 

soukromými agenturami, avšak do těchto agentur přijímají často osoby zdravotně 

znevýhodněné, tudíž zabezpečení ostrahou nemůže fungovat podobně. Některá obchodní 

centra mají zpracován i krizový plán podniku, kde jsou připraveny postupy na různé 

mimořádné události, ale žádný předpis nestanoví nutnost dokument vypracovat. 

Pro obchodní centra nejsou k dispozici ani žádné příručky jako je tomu v zahraničí, které 

by usnadnili přípravu na mimořádné události. Zaměstnanci v obchodních centrech 

nepočítají s možností, že by osoby uvnitř mohly být ohroženy nebezpečnou látkou, ať už 

látkou přímo v budově nebo v blízkém okolí. Možnost improvizovaného ukrytí se řeší až 

v současnosti, takže na ukrytí osob v obchodních centrech nejsou připraveny prostory. Ani 

cvičení se v obchodních centrech příliš často nerealizují, většinou probíhá pouze kontrola 

zařízení objektu. Jedna z výhod současného stavu je možnost komunikace přes 

radiostanice, jelikož při mimořádných událostech by mohlo dojít k přetížení mobilní sítě. 

3.3 Analýza technických a organizačních opatření pro informování osob 

v nákupních centrech a blízkém okolí 

Informování osob při úniku nebezpečné látky v nákupních centrech a jejich blízkém okolí 

se v jednotlivých obchodních centrech mírně odlišuje, což je pravděpodobně dáno dobou, 

kdy bylo obchodní centrum vystavěno a otevřeno. Pravděpodobně čím novější centrum, 

tím lépe propracovaný způsob informování a případné evakuace osob. Technické systémy 

i organizační opatření využívané při vzniku mimořádné události jsou navrhovány firmou, 

která se zabývá vytvářením plánů pro případ mimořádné události a schvalovány HZS 

příslušného kraje. Plány i zařízení jsou pravidelně kontrolovány a aktualizovány 

dodavateli. 
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3.3.1 Technická opatření 

Technické prvky v objektu se navrhují především pro ochranu před požárem 

a pro evakuaci osob. Obchodní centra jsou vybavena požárně bezpečnostním zařízením, 

ty pak reagují na zvýšení teploty nebo kouř. Pouze v místech, kde je možný únik některé 

z chemických látek, jsou umístěna čidla pro konkrétní látku. Zařízení, jež by mohla 

primárně způsobit případ úniku nebezpečných látek, které se běžně nenacházejí uvnitř 

objektu, se v obchodních centrech nevyskytují. 

Elektronické 

Pro předávání informace osobám v obchodních centrech je z požárně bezpečnostních 

zařízení nejdůležitější elektronická požární signalizace. Ta v případě požáru aktivuje 

vyhlášení požárního poplachu.  

Pro ohlášení poplachu slouží rozhlas, jehož technické požadavky jsou určeny technickou 

normou o nouzových zvukových systémech [27]. Dle normy o požární bezpečnosti staveb, 

zabývající se nevýrobními objekty [28], musí být rozhlas umístěn tak, aby nebyl v případě 

požáru vyřazen z provozu. Často se v jednotlivých obchodech nacházejí reproduktory, 

které ovládají sami prodávající. Avšak je nutné zajistit, aby rozhlas sloužící pro předání 

informace o mimořádné události byl slyšet více, anebo musí být zvukové zařízení, které 

neslouží pro nouzové informování, vypnuto. Informace podávané osobám jsou uložené 

v paměti a bývá připravena informace pro více mimořádných událostí. Rozhlas umožňuje 

i živý vstup pro případ, že by informace nahraná v paměti nestačila. Poplach nelze spustit 

externě, například Hasičských záchranným sborem, spouštějí ho pouze osoby v objektu 

s přístupem k zařízení [29]. 

V obchodních centrech se nachází kamerový systém, který by mohl předat informaci 

pracovníkům centra. Ten by pak v případě potřeby ohlásil událost na operační a informační 

středisko a zaktivoval tak jednotky IZS a poté se řídil radami dispečera. Popřípadě spustil 

poplach v objektu a předal informaci o MU osobám uvnitř. Často však nelze sledovat 

přenos ze všech kamer zároveň, kamery se různě přepínají a to by mohlo zapříčinit 

prodloužení času zjištění mimořádné události.  

Komunikace a předávání nových informací mezi jednotlivými pracovníky obchodních 

center je zajištěna radiostanicemi a mobilními telefony [29]. 
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Neelektronické  

Všechny únikové východy a cesty jsou viditelně označeny, musí být viditelné 

i při výpadku dodávky elektrické energie. Viditelnost může být zajištěna například 

luminiscenčními tabulemi. Označeny jsou i cesty, které nelze využít při mimořádné 

události, jako například výtahy, které nejsou evakuační nebo požární [28], [30].  

V objektu se nachází také dokumentace požární ochrany dána vyhláškou o požární 

prevenci [31]. Dle vyhlášky se v objektu musí nacházet dokumenty, které slouží jako 

informace pro osoby uvnitř, především ale pro zaměstnance. Mezi tyto dokumenty patří 

požární řád, kde je mimo jiné vymezeno oprávnění a povinnosti osob při zajišťování 

podmínek požární bezpečnosti a stanovuje podmínky požární bezpečnosti k zamezení 

vzniku a šíření požáru nebo výbuchu a pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob 

zabezpečení volných únikových cest. V příloze řádu je také přehled o umístění výstražných 

značek a bezpečnostních značek, věcných prostředků požární ochrany a požárně 

bezpečnostních zařízení. Při možnosti úniku nebezpečné látky, která se nachází v objektu, 

je uvnitř k dispozici také seznam těchto látek a koncentrace, které jsou nebezpečné [31].  

Dalším dokumentem je požárně poplachová směrnice, která vymezuje činnosti 

zaměstnanců při požáru, konkrétně postup při zpozorování, způsob a místo ohlášení, 

způsob vyhlášení poplachu a důležitá telefonní čísla [31].  

V objektech se nachází také požární evakuační plán, který upravuje postup při evakuaci. 

Určuje osobu zodpovědnou za organizaci evakuace a místo pro řízení, osoby provádějící 

samotnou evakuaci, způsob evakuace a používané cesty, zajištění první pomoci v případě 

postižení osob, místa pro evakuovaný materiál a jejich střežení. Součástí je i grafické 

znázornění směru únikových cest v jednotlivých podlažích. Všechny tyto dokumenty musí 

být umístěny tak, aby byly dobře viditelné a trvale přístupné pro všechny osoby v objektu 

[31].  

V případě, že je v objektu zřízena ohlašovna požáru, musí být na ohlašovně požárů uložen 

řád ohlašovny požárů. Řád stanovuje povinnost obsluhy, jako ověřování spojení nebo 

ovládání požárně bezpečnostních zařízení apod. Dále obsahuje důležitá telefonní čísla, 

způsob oznámení požáru, vyhlášení poplachu a vyrozumění zaměstnanců a náhradní 

opatření pro případ poruchy spojovacích prostředků nebo požárně bezpečnostních zařízení 

[31]. 
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3.3.2 Organizační opatření 

Obchodní centra jako první po zjištění úniku nebezpečné látky, který ohrožuje životy 

a zdraví uvnitř budovy a v jejím blízkém okolí, kontaktují jednotky IZS ČR a dále se řídí 

jejich instrukcemi. Předpokládají, že se o mimořádné události nejprve doví bezpečnostní 

služba, která informuje správu centra a právě ta vyhodnocuje situaci a případně informuje 

složky IZS ČR. Jestliže je nutné informovat nájemce a návštěvníky centra, využijí 

evakuačního rozhlasu, avšak informace podaná rozhlasem se již v jednotlivých centrech 

liší. Informace o vzniklé mimořádné události se zároveň dovídají pracovníci centra, kteří 

mají tvořit evakuační či bezpečnostní tým, pro zajištění, aby se osoby řídily pokyny 

vydané rozhlasem. Tým je tvořen nejen pracovníky ostrahy, ale také pracovníky údržby 

a úklidu, kteří by měli být všichni poučeni o svém úkolu. Tito zaměstnanci centra dostávají 

podrobnější informace, které případně mohou poskytnout návštěvníkům a nájemcům, 

pokud je to možné. 

Jestliže se jedná o planý poplach, je nutné evakuované osoby informovat i o tomto, což 

probíhá pomocí živých vstupů do rozhlasu nebo pomocí megafonů [29]. 

Jak bylo zmíněno výše, rozhlasové hlášení se v různých centrech liší. Vždy se hlášení 

opakuje až do chvíle, než je prostor zcela evakuován, ale v některých proběhne pouze 

hlášení o nutné evakuaci z důvodu technického problému a v jiných je informace více 

rozvedena. Obsahuje instrukci k opuštění objektu, informaci o použití nejbližšího 

únikového východu a o nutnosti řídit se pokyny personálu. Pro podání dalších informací 

ohledně sebeochrany se využívá živého vstupu, například pokud je zaměstnanec objektu 

instruován, že se osoby uvnitř mají přesunout do vyšších pater a podobně [29]. 

Po podání informací pracovníci centra začnou s evakuací návštěvníků obchodního domu. 

Směřují osoby k nejbližšímu únikovému východu a kontrolují nájemce objektu. Jestliže ho 

tito nechtějí opustit, jsou asertivně požádáni o opuštění a navedeni na nejbližší možnost 

úniku. Po vyevakuování se členové evakuačního týmu přesunou ke vchodům a provádí 

blokaci příchozích osob, nově příchozí upozorňuje i evakuační rozhlas [29]. 

Do prostorů, kde se nacházejí nebezpečné látky, nemají návštěvníci centra přístup 

a pro zabránění a minimalizaci dopadů při úniku jsou zde havarijní sady včetně 

ochranných pomůcek pro pracovníky, kteří s nebezpečnou látkou mohou přijít do kontaktu 

[29]. 
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3.4 Dílčí závěr 

Nejprve byla provedena analýza povědomí osob o sebeochraně. V této analýze byla 

velkým překvapením už první otázka, a to tím, že někteří z respondentů volili například 

možnost požárního poplachu nebo všeobecné výstrahy. Je málo pravděpodobné, že by 

mohl být pravidelně každou první středu v měsíci vyhlašován požární poplach či 

všeobecná výstraha.  

Také v dalších otázkách byla předpokládána vyšší úspěšnost, především u žáků základních 

škol. Úspěšnost žáků základních škol byla většinou nejnižší ze všech skupin. Počet 

správných odpovědí ostatních skupin je přibližně stejný, mimo otázku číslo 3 je úspěšnost 

nad 65 %. Nejvyšší úspěšnost jednotlivých skupin respondentů se v každé otázce mění. 

V první otázce mají nejvyšší úspěšnost žáci středních škol a dospělí nad 30 let, v druhé 

otázce jsou to osoby důchodového věku se studenty vysokých škol. Nejvyšší procento 

správných odpovědí u třetí otázky je zaznamenáno opět u osob důchodového věku. 

U čtvrté otázky zase osoby v produktivním věku nad 30 let, hned poté osoby 

v produktivním věku do 30 let a studenti vysokých škol. Z obchodního centra by se ihned 

po vyhlášení poplachu evakuovalo nejvíce osob ze skupiny dospělých nad 30 let.  

Výsledky jednotlivých skupin analyzovaných osob pak vyvrátily předem stanovené 

hypotézy. Žáci základních škol měli mít úspěšnost nejvyšší, avšak naopak dopadli nejhůře. 

Následovat měli žáci středních škol. Ti byly v otázkách sice úspěšnější, ale přesto 

ve výsledku bylo hodnocení druhé nejhorší. Od studentů vysokých škol a osob do 30 let, 

bylo naopak očekáváno nejhorší umístění, avšak úspěšnost studentů vysokých škol byla ze 

všech skupin nejvyšší. Poté následovali osoby v produktivním věku do 30 let a osoby 

v důchodovém věku. Mezi těmito skupinami se nacházejí osoby v produktivním věku nad 

30 let. Úspěšnost jednotlivých skupin se pohybovala od 60 do 70 %, mimo žáků 

základních škol, kteří nedosáhli ani 50 %. 

Výsledky tohoto dotazníkového šetření ukazují, že sebeochranu osob při úniku nebezpečné 

látky dotázané osoby ovládají jen částečně. Od toho se pak může odvíjet zvládnutí úniku 

nebezpečné látky v obchodních centrech, reakce jak zákazníků, tak zaměstnanců. Velkým 

plus je fakt, že se respondenti často zajímaly o správné odpovědi a vysvětlení důvodů 

správnosti. 
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V zahraničí je příprava na únik nebezpečných látek na vyšší úrovni. Také reakce 

na mimořádné události v zahraničí je a již dříve byla celkem rychlá a důsledná. I když přes 

všechna opatření situace již nastane, jde o to zabránit dalšímu rozvoji, minimalizovat 

škody a podobně. Jako příklad poslouží popis zážitku Ing. Březíkové, která se nacházela 

v Londýně při teroristickém útoku v roce 2005. Jednalo se o bombový útok, který byl 

spáchán na prostředek hromadné dopravy. Ihned po útoku bylo blízké velké a luxusní 

obchodní centrum okamžitě uzavřeno. Pracovníci ostrahy pak učinili všechna možná 

zabezpečení, která zahrnovala i prohlédnutí velkých tašek, batohů a jiných podezřelých 

věcí, aby zabránili případnému dalšímu útoku. Zároveň také byly informovány osoby 

uvnitř o situaci a požadavku neopouštět budovu a dalších instrukcích, které byly nuceny 

dodržet. I při těchto opatřeních už nebylo možné zabránit následkům způsobených 

mimořádnou událostí ve veřejné dopravě, což byl kolaps veřejné dopravy a také kolaps 

mobilní sítě. Po této události však ihned následovaly opatření pro snížení rizika. Například 

v každém prostředku hromadné dopravy v civilu převlečený policista, zmizení 

odpadkových košů a podobně. Opatření v současnosti nejsou tak přísná jako v době těšně  

po události, ale situace se nevrátila do stavu před mimořádnou událostí [32].  

V rámci základních technických prostředků jsou v zahraničí pro informování osob, 

využívány stejné prostředky, které se praktikují v České republice. Jedná se o informační 

tabule, které označují únikové východy nebo rozhlas. O mimořádné události jsou obyvatelé 

informování také za pomoci sirén. 

Při úniku nebezpečné látky je velice důležité včasné informování osob v obchodním centru 

nebo v jeho blízkosti. Jedním z problémů je propojení obchodního centra se složkami IZS. 

V situaci, kdy je nutné sdělit osobám v obchodním centru informaci o mimořádné události 

nastalé v blízkosti budovy, musí se s obchodním centrem spojit telefonicky. Naopak složky 

IZS může zalarmovat elektrická požární signalizace, která se v objektech nachází. 

To souvisí s dalším nedostatkem, a to je připravenost center pouze na možnost požáru, kdy 

splňují požadavky zákona o požární ochraně [33], ale na možnost úniku nebezpečné látky 

připraveni nejsou. V případě úniku nebezpečné látky uvnitř centra se tak mohou spoléhat 

především na ostrahu v objektu, která nahlásí mimořádnou událost složkám IZS a bude 

postupovat způsobem, který povede k co nejmenším škodám.  
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4 Návrhová část 

Analýza povědomí osob o sebeochraně při úniku nebezpečných látek ukázala, že zaměření 

na vzdělávání osob v sebeochraně při mimořádných událostech je stále důležité a je nutné 

neopomínat možnost úniku nebezpečné látky. Při analyzování možných způsobů 

informování v prostorách staveb pro shromažďování většího počtu osob se zase ukázalo, že 

v zahraničí jsou mnohem lépe připraveni na potenciální mimořádnou událost, její 

předcházení i řešení. 

4.1 Návrh na zlepšení povědomí osob o sebeochraně při mimořádné události 

Při vzdělávání školou povinných dětí je důležitá důslednost školního vzdělávání 

v problematice ochrany obyvatelstva, protože ne všichni se dle analýzy na základní škole 

s informacemi o sebeochraně setkali. Je také důležité klást důraz na praktické využití 

informací, využívat příkladů z praxe a získané dovednosti prakticky procvičovat. 

Pro posouzení způsobů vzdělávání u jednotlivých základních škol by bylo nutné 

analyzovat výuku sebeochrany osob při mimořádné události na jednotlivých školách. 

Snaha o zlepšení situace povědomí o sebeochraně je zaznamenávána již několik let, 

a právě proto měl být výsledek analýzy povědomí osob o sebeochraně uspokojivější. 

4.1.1 Návrh možných forem vzdělávání 

V této podkapitole jsou navrženy možné formy pro předávání informací osobám žijícím 

na území České republiky. Jedná se o formy, které by mohly úspěšně předávat informace 

o sebeochraně a nejsou běžně využívány. 

Elektrické informační tabule v dopravních prostředcích 

Na elektrických informačních tabulích jsou zobrazovány především informace o trase 

(seznam zastávek, čas dojezdu apod.) Avšak mimo tyto informace jsou využívány 

i k reklamním účelům a k předávání informací vzdělávacích, například upozornění 

na možnost zkolabování cestujícího a první pomoc od zdravotníků nebo vybízení 

Policie ČR k obezřetnosti. Všímání si svého okolí a podezřelé chování nebo páchání 

zločinu nahlásit policii na číslo 158. Podobně je možné tyto tabule využít 

i pro informování o sebeochraně. Využití dopravních prostředků je zajímavý způsob 

vzdělávání obyvatel, především pokud se jedná o trasy kratších vzdáleností, například 
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prostředky městské hromadné dopravy. Cestující se na kratší trase méně zabývají vlastní 

prací a tím spíše si všimnou snímků na elektrických tabulích. Ty jsou umístěny tak, aby 

na ně měli všichni cestující možnost dobře vidět. Někteří lidé často sledují výpis příštích 

stanic a navíc takto cestují různorodé skupiny obyvatel, osoby se často střídají, a tak je 

možné jednoduše vzdělávat velké množství lidí všech kategorií.  

Vhodné by bylo sestavit krátkou prezentaci, která by se zabývala základními informacemi. 

Údaje v prezentaci musí být krátké a jasné, spíše ve formě hesel a doplněné obrázky.  

Nesmí obsahovat přespříliš informací, aby cestující nebyl od čtení odrazen. Dostačující 

jsou 3 základní informace, které spolu souvisejí. Popřípadě je možné místo několika 

snímků použít pouze jeden, uspořádán podobně jako leták. Tyto snímky pak opakovat 

několikrát denně ve vybraných spojích. 

Mobilní aplikace 

V současné době velká část populace, vlastní různé chytré telefony, popřípadě i tablety, 

kam si stahují spousty aplikací. Toho lze využít i při předávání informací o sebeochraně, 

a to vytvořením aplikace, přes kterou bude možné vyhledat způsoby sebeochrany 

při mimořádné události. Aplikaci je možné vytvořit pro jednoduché použití, například 

pouhé vyhledání užitečných informací. Uživatel by doplnil otázku „co dělat když“ 

událostí, o které chce získat základní poznatky, například krátký popis, žádoucí chování 

atd. Aby byla aplikace uživatelsky zajímavá, měl by text být doplněn obrázky, popřípadě 

animacemi, pro znázornění popsaných postupů a upřesnění psaného textu. 

Postupy při nejčastějších mimořádných událostech jsou popsány v rámci aplikace vydané 

Českým červeným křížem určené pro operační systémy Android a Apple iOS. Software je 

vytvořen především za účelem předání informací o první pomoci, ale v sekci „Připravte se“ 

lze nalézt i praktické rady jak se chovat při vybraných mimořádných událostech. Aplikace 

funguje jiným způsobem, než je výše navrženo, uživatel zde vyhledává v jednotlivých 

záložkách a poté zvolí událost, o kterou se zajímá. Pod jednotlivými odkazy pak najde 

postup, jak se chovat při konkrétních mimořádných událostech. Aplikace však není příliš 

rozšířena, patrně kvůli nedostatečné propagaci. 

Jelikož se ale práce zabývá vzděláváním osob v sebeochraně při úniku nebezpečné látky, 

měla by být aplikace rozpracovaná více v této oblasti. Tím je myšlena možnost podání 

hlubších a kvalitnějších informací. Aplikace pak může obsahovat další otázky, a při každé 
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odpovědi podané informace zpřesňovat, například výběr druhu nebezpečné látky. Aplikace 

by tak mohla přizpůsobit způsob sebeochrany. Další možností je výpis nebezpečných látek 

nacházejících se stále na určitém území. Uživatel by pak zvolil oblast, ve které se nachází 

a aplikace by poskytla seznam míst, kde se nacházejí nebezpečné látky, jimiž by mohl být 

v případě úniku ohrožen. Po určení konkrétních nebezpečných látek mohou následovat 

ještě informace o těchto látkách, jejich vlastnosti, především ty, které upozorní na únik, 

zlepšení sebeochrany před konkrétní látkou nebo informace o tom, v čem spočívá jejich 

nebezpečnost, jak působí na organismus člověka, příznaky a první pomoc při zasažení. 

K rozšíření aplikace by bylo vhodné, aby byla součástí základního vybavení mobilních 

telefonů. Uživatel by ji tudíž měl nainstalovanou již při koupi a je předpoklad, že pokud by 

nebyla datově příliš objemná a nezabírala tak velkou část disku, neměl by potřebu ji mazat 

kvůli uvolnění místa na disku. Navíc v případě seznámení se s jejími funkcemi je možné, 

že zaujme a bude ponechána jako užitečná. Další možností rozšíření aplikace je umístění 

na prvních místech nabídek mobilních aplikací. 

Dalším využitím technologií je vytvoření hry. Ta by měla formu vědomostních otázek. 

Za zodpovězení otázek by hráč sbíral body, které by pak mohl vyměnit za další soubory 

otázek. Vědomostní hry většinou uživatele lákají z důvodu přesvědčení sebe samých, že 

hraním získávají nebo si osvěžují informace, a tak hraní her není ztracený čas. Obdobně 

lidé často smýšlejí i o strategických hrách. Strategická hra by spočívala v ochraně člověka 

v simulovaných situacích. Aby mohl mít projekt strategických nebo vědomostních her 

úspěch, musí být dostatečně propagovány, například pomocí reklam. Měly by také být 

zařazeny na běžné weby s online hrami. 

Vzdělávací videa 

O problematice sebeochrany již byla natočena různá videa, dříve zařazena do televizního 

vysílání nebo vydávána na videokazetách. Vzdělávání tímto způsobem pak ale záleží 

pouze na uživateli a nejspíš není příliš uvědomělých osob, které vyhledávají vzdělávací 

pořady. Právě nízká sledovanost měla pravděpodobně za následek odstoupení od tohoto 

způsobu předávání informací. Přínosnější by mohly být kratší filmy ve stylu 

několikavteřinových reklam. Tyto spoty by mohly být zařazeny do běžného televizního 

vysílání, ale měli by být především na místech, kde spuštění nezáleží na zájmu konkrétní 

osoby, ale kde je divákovi v podstatě vnucen. Například v kinech před začátkem promítání 
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filmu. Někteří sice při návštěvě kin přicházejí později právě kvůli reklamám, ale velké 

procento osob se nachází v sále ještě před začátkem projekce.  

Pokud by se jednalo o delší výukové filmy, ty by měly především lákat ke zhlédnutí 

a bavit. Nemělo by se jednat o videa s holými fakty, i když prakticky ukázanými. Takový 

způsob nudí, a i když jsou pak videa pouštěná třeba při výuce na základních školách, žáci 

informace stejně nepřijímají. Využití této formy by mohlo podpořit vytvoření filmu, který 

ukáže reálné situace. Tyto filmy by byly doprovázeny vypravěčem, který upozorní 

na nebezpečí těchto situací. Nejprve by záběr ukázal případ, kdy nebudou vykonána žádná 

opatření pro sebeochranu a především následky takového jednání. Poté by následovala 

ukázka, jak může situace vypadat při správném postupu. Systém odstrašujících příkladů 

často funguje na myšlení člověka nejlépe. Je možné také natočit běžný krátký film, 

se zápletkou, a v rámci tohoto filmu by postavy řešily únik nebezpečné látky běžnými 

způsoby a prostředky. Při úniku by muselo dojít i k varování obyvatel, podání informace 

o události, a tak by byly nenásilnou formou informováni o postupech v případě vzniku 

mimořádné události. 

Tisk 

Pro vzdělání některých skupin osob by bylo vhodné využít prostoru v tisku. Lidé si kupují 

tisk běžně, často každý den nebo alespoň jednou týdně, ať už se jedná o noviny nebo 

časopisy. Stačilo by do několika z nich zařadit v každém vydání jednu důležitou informaci, 

například stylem obtisknutého letáku. Především by se mělo jednat o noviny a časopisy, 

které jsou často kupovány. 

Často bývají ke zprávám o mimořádných událostech připisována opatření, která byla 

vhodná při právě řešené situaci. Tento systém je zajímavý, avšak stejně jako u formy videí 

je třeba se více zaměřit na odstrašující příklady. V případě, že je popisována určitá událost, 

která nastala, bylo by vhodné uvést, kolik si vyžádala ztrát na životech a zdraví osob 

a na majetku. V lepším případě rozhovory s postiženými osobami, uvádět konkrétní 

následky. Hned poté zdůraznit, že lze těmto následkům zabránit nebo je alespoň snížit. 

Následně krátce popsat požadovaný postup s důrazem, že stačí opravdu jen několik málo 

opatření a je tak možné zabránit obrovským škodám. 

Mimořádným událostem by se mohla věnovat i celá rubrika v určitých vydáních některých 

časopisů či novin. Popřípadě krátká příručka vydána v rámci některých novin, ideální 
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načasování je pravděpodobně po některé medializované mimořádné události. Je důležité, 

aby se články zabývali reálnými situacemi, se kterými se může setkat každý běžný člověk, 

a především by měli být doplněny obrázky. 

Zajímavý způsob je i využití křížovek či osmisměrek, ve kterých by tajenka doplňovala 

nejdůležitější zásady ochrany při mimořádných událostech. Podle tématu by mohly být 

upraveny i některé otázky v křížovkách, případně slova vyhledávaná v osmisměrkách. 

Předměty běžné potřeby 

V případě využívání předmětů běžné potřeby by bylo vhodné, aby informace byly podány 

jasně a velmi krátce, ideálně vtipnou formou. V současné době jsou pro šíření informací 

o sebeochraně využívány především kalendáře. K propagaci by měli být využívány i další 

předměty, jako například diáře a poznámkové bloky. Každý týden nebo každou stranu lze 

využít k předání jedné informace. Důležité je, aby tyto předměty byly k dostání zdarma 

a na frekventovaných místech. Rozdávaní těchto předmětů kolemjdoucím jistě podpoří 

jejich využívání. 

Při užívání předávání informací na různých předmětech je možné zajít dál. Informace by 

měli být na předmětech, které se běžně nacházejí v prostorech, jenž jsou často 

navštěvovány, a tudíž se zde vyskytuje velká koncentrace osob. V těchto prostorech by 

osoby měli strávit delší čas, aby měli příležitost si předmětu a informace všimnout. 

Za takový prostor je možné považovat například restaurace. Lidé zde tráví více než pár 

minut, někdy přicházejí sami, případně na další osobu čekají. V čase, kdy se právě 

nezabývají z jejich pohledu důležitějšími a zajímavějšími činnostmi, lze aplikovat metodu 

vzdělávání pomocí běžných věcí. V prostředí restaurace je možné použít například 

podtácky. Na tyto předměty pak napsat vtip s tématikou sebeochrany. Lidé si často 

prohlížejí podtácky, pokud působí zajímavě a v případě potřeby by si mohli na tuto 

informaci vzpomenout. Součástí by měl být také odkaz na další informace, pro případ, že 

osobu tato problematika zaujme. 

Říkanky, písničky 

Tento způsob je vhodný především pro mladší děti. Aby si informace lépe zapamatovali, 

lze z některých informací vytvořit říkanka nebo krátká písnička. Děti by se měli říkanku 

naučit stejně jako každou jinou. Ideálně se svým přednesem pochlubí i rodičům nebo širší 
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rodině a tak předá informace dále. Jak říkanky, tak písničky musejí být krátké, dobře 

zapamatovatelné, nejlépe vtipné a chytlavé. Příkladem takové říkanky může být: 

Padají z nebe holubi, to plyn utíká z potrubí. 

Kam se schovat, kam se skrýt abychom mohli dále žít? 

Rychle domů a pustit rádio k tomu. 

Okna, dveře páskou zalepit ať nemá plyn kudy jít. 

Teď už jen vyčkat na záchranu a chovat se dle pokynů. 

Sociální sítě 

Jak je zmíněno již výše, v současnosti velké procento populace vlastní chytrý telefon, 

tablet, notebook nebo alespoň počítač a ty mimo jiné využívají k připojení k sociálním 

sítím. Na sociálních sítích pak tráví velké množství času. Předávání informací přes sociální 

sítě by tudíž mohlo být oblíbené. Tuto formu informování lze realizovat pomocí 

vytvořených profilů, přes které by se publikovali natočené příspěvky, odkazy na vytvořené 

hry či aplikace nebo pozvánky na chystané akce. Jednotlivé odkazy by pak lidé mohly 

komentovat, psát své názory, které mohou být vodítkem pro provedení změny stylu 

příspěvků, a tak zlepšení informování. Někteří by možná připojili i vlastní zážitky 

a zkušenosti pro poučení ostatních. Přes profil by bylo umožněno zájemcům i přímo 

komunikovat s odpovědnou osobou. Tímto způsobem mohou být zodpovídány konkrétní 

otázky a přijímány postřehy nebo námitky veřejnosti. 

4.1.2 Návrh na zlepšení způsobů vzdělávání 

V současnosti je pro vzdělávání v sebeochraně často využíváno výuky dětí během školní 

docházky, jsou pořádány vzdělávací akce, případně předávány propagační materiály. 

Avšak tyto formy nemají vzhledem k dotazníkovému šetření příliš velký úspěch. Proto 

jsou v této podkapitole vypracovány návrhy na možné zlepšení používaných forem. 

Výuka na základní škole 

Jak je popsáno v teoretické části, příprava žáků základních škol by měla probíhat dle 

pokynu MŠMT [20] v rámci výuky na základních školách. Proto, aby vzdělávání žáků 

mohlo proběhnout na dostatečné úrovni, je třeba, aby na škole působil učitel, který je 

obeznámen s problematikou ochrany obyvatelstva. Proto je pro zlepšení přípravy žáků 

základních škol nutné povinné proškolení všech učitelů zabývající se předmětem 
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zahrnujícím ochranu obyvatelstva. Problematika by měla být zařazena do studia 

na pedagogických fakultách, a to způsobem, kdy bude nutné složit předem stanovenou 

zkoušku, aby mohly být kontrolovány znalosti pedagogů pro budoucí výuku žáků 

o sebeochraně. Výuka žáků musí být přizpůsobena jejich zájmům.  

Děti často baví počítače, proto by bylo vhodné výuku praktikovat především touto formou, 

využívat při tom co nejvíce programů vytvořených pro vzdělávání v sebeochraně. 

Výuka na středních školách 

Pro utvrzení znalostí získaných na základních školách by bylo vhodné zařadit tuto 

problematiku i do výuky na středních školách. Může být součástí učiva občanské nauky. 

Problematikou by se měli zabývat alespoň jednu až dvě hodiny v rámci předmětu. 

Akce HZS kraje 

Akce HZS krajů by měli probíhat především ve formách soutěží a zážitkových dnů. Spíš 

než přednáška ve škole, by mohla mít větší úspěch návštěva stanice, ukázka různých 

pomůcek, možnost si věci vyzkoušet, zažít něco zajímavého, zážitky, které poučí 

pro případ reálné situace a zároveň budou odstrašujícím příkladem.  

Inspirací může být akce složek IZS, kdy Policie a Armáda ČR umožňovala zažít situaci 

čelního nárazu a pocit v rotujícím autě při automobilové nehodě. Instruktor každému 

vysvětlil, že se vše děje za ideálních podmínek, jako je správné utažení pásu, správné 

nastavení sedadla a opěrky, a zdůraznil, že v odlišném případě může v takových situacích 

dojít k různým zraněním popřípadě smrti cestujícího. I přes všechna opatření byla 

simulovaná dopravní nehoda silným zážitkem. Zájemcům bylo umožněno naučit se výstup 

z auta v případě, že při rotaci zůstalo otočené na střeše. Během simulace dával instruktor 

přesné pokyny ke správnému opuštění vozidla. Tímto způsobem pravděpodobně odradili 

spoustu lidí od jízdy bez připoutání a navíc byly poučeni, jak postupovat v případě nehody, 

především jak bezpečně opustit havarované vozidlo. Obdobně by měly probíhat 

i prezentace hasičského záchranného sboru a učení doporučených postupů 

při mimořádných událostech. 

Na přednášky HZS by bylo vhodné zvát děti v rámci výuky ve školách a lákat na odměny 

v soutěžích a nové zážitky. V rámci školy by byla akce povinná, protože spousta dětí by se 

této akce nezúčastnila v čase svého volna. Pro účast osob i jiných kategorií je důležitá 
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dobrá propagace, například zaslání pozvánek a jejich vyvěšení na obecní informační tabuli, 

vyhlášení akce v rozhlase i v okolních obcích, případně i reklama v regionálním tisku či 

rádiu. 

Propagační materiály 

Materiály k propagaci sebeochrany při mimořádných událostech, jako jsou letáky, příručky 

a podobně, musí být umístěny na frekventovaných místech a především na místech, kde 

lidé čekají, nejlépe se nudí. Takovým místem může být například nádraží nebo autobusové 

zastávky. Při vyčkávání na příjezd dopravního prostředku spousta osob využívá všech 

momentálně dostupných prostředků ke zkrácení času čekání. 

Propagace 

Všechny prostředky pro informování obyvatel o sebeochraně by měli mít lepší propagaci. 

Velká část lidí se nedozví o probíhajících akcích nebo rozdávání užitečných předmětů, 

jako jsou diáře a kalendáře. Stejně tak nejsou seznámeni ani s možností stažení aplikace, 

která by umožňovala získávání informací o sebeochraně. Alespoň část populace si jistě 

uvědomuje riziko účasti při některé z mimořádných událostí. Z důvodu možného využití 

pro rychlé vyhledání informací v situaci, kdy již mimořádná událost nastala, by pak měli 

o tuto aplikaci zájem. Avšak pokud o aplikaci neví, nemohou ji využít jak k preventivnímu 

vzdělávání, tak ani k vyhledání opatření při mimořádné situaci. 

4.1.3 Návrh struktury vzdělávání pro jednotlivé skupiny obyvatelstva 

Struktura pro vzdělávání osob je rozdělena stejně jako při analýze jejich povědomí 

o sebeochraně. Pro návrh je zvoleno další rozdělení dětí, na mladší a starší, z důvodu 

velkého rozdílu ve vnímání informací a lidí, odlišným zájmům a podobně. Naopak jsou 

vypuštěni studenti vysokých škol, jelikož vysoké školy v ČR jsou oborově zaměřeny 

a některé obory nedávají prostor předmětům, do nichž by bylo možné zařadit problematiku 

sebeochrany. Studium na vysoké škole spíše podpoří vnímání důležitosti informací. Formy 

pro vzdělávání se budou odvíjet spíše od věku než od vzdělání. Rozdělení dospělých osob 

na skupiny do 30 let a nad 30 let jsou ponechány z důvodů možných změn v zájmech 

a prioritách. 
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Rozdělení osob pro návrh struktury vzdělávání bude následující: 

 Mladší děti 

Tuto skupinu představují děti navštěvující první stupeň základní školy, tudíž 1. až 

5. třída. Tato skupina představuje pravděpodobně nejtvárnější skupinu 

pro vzdělávání. V tomto věku se děti rády učí novým věcem a snadno si je 

zapamatují. 

 Starší děti  

Do skupiny starších dětí jsou zahrnuty žáci druhého stupně základní školy, jedná se 

o děti do 15 let. Tyto děti často ztrácejí zájem o získávání nových informací 

v rámci vyučování. Naopak se více zajímají o různé technologie. 

 Mládež 

Jako mládež jsou uvažovány osoby ve věku 15 až 19 let, což jsou většinou žáci 

středoškolských institucí. Tato skupina je spolu se staršími dětmi pravděpodobně 

nejtěžší skupina pro vzdělávání. Mladí lidé v tomto věku si neuvědomují vážnost 

těchto informací a celkově nejsou příliš ochotní učit se věcem, které jsou navíc, 

tudíž se je učit nemusejí. 

 Dospělí do 30 let  

Tuto skupinu tvoří studenti vysokých škol nebo osoby, které již dokončili 

vzdělávání a začleňují se do pracovního procesu. Pokud mají tyto osoby zkušenost 

s mimořádnou událostí, budou se o tyto informace zajímat více než ti, kteří tuto 

zkušenost nemají. 

 Dospělí nad 30 let  

Osoby starší 30 let tvoří rozsáhlou skupinu, do níž se řadí osoby různých kategorií, 

například různého vzdělání, zájmů a podobně. Tyto osoby získávali informace 

především během branné výchovy na základních školách, muži popřípadě později 

při základní vojenské službě. Takto získané informace jsou ale zastaralé, proto je 

třeba je obnovovat. 

 Osoby v důchodovém věku 

Skupina zahrnuje osoby ve věku, kdy pobírají starobní důchod a většinou tak již 

nepracují. Pro vzdělávání této skupiny je důležité styl informování přizpůsobit 

faktu, že je těmto lidem často vytýkána jejich přílišná důvěřivost a věkem ztrácejí 

schopnost učit se novým věcem. 
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Mladší děti (První stupeň základní školy) 

 Výuka sebeochrany v rámci základní školy 

V rámci povinné školní docházky probíhá vzdělávání žáků v problematice ochrany 

obyvatelstva. Tato výuka by měla ale být rozšířena a měl by být určen přesný obsah 

informací, které by žáci měli znát. Během výuky by bylo vhodné si naučené 

postupy prakticky vyzkoušet na simulovaných situacích. 

 Výukové hry a soutěže 

Děti rády hrají různé hry, ať už se jedná o počítačové nebo deskové a účastní se 

soutěží, především pokud jsou motivováni odměnou. Počítačové hry by bylo 

možné vytvořit podle návrhu uvedeného výše. Hasičský záchranný sbor deskové 

hry vytváří, například hru, kdy hráč postupuje za pomoci figurek a hrací kostky 

a při vstupu na označené políčko musí odpovědět na otázku týkající se 

problematiky ochrany obyvatelstva. Vytvářeny jsou také pexesa, omalovánky 

nebo vystřihovánky. Pro mladší děti by bylo vhodné zařadit zajímavé 

učení pomocí říkanek či krátkých písniček dle návrhu nových forem předávání 

informací. 

 Akce HZS 

Hasiči, popřípadě i další složky IZS pořádají různé akce, především pro děti, kde 

předvádějí především svoji techniku, pořádají soutěže a rozdávají materiály 

s tématikou ochrany obyvatelstva.  

 Televizní pořady 

Pořady zařazené do televizního vysílání musí být přizpůsobeny žánrem, složitostí 

i dobou vysílání věku diváků, pro které jsou určeny. Videa pro mladší děti by měla 

mít formu pohádky, například kreslené. Zařazené by měli být do pořadů pro děti 

nebo po pravidelném vysílání takových pořadů. 

 Dětské tábory 

Dětské tábory pořádají i přímo členové sboru dobrovolných hasičů a zde 

pak mohou účastníkům během her předávat různé informace. I v rámci běžných 

dětských táborů, lze žáky informovat o sebeochraně, například přednáškou 

místního hasičského záchranného sboru, popřípadě zařazení her s touto tématikou. 
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Starší děti (Druhý stupeň základní školy) 

 Výuka sebeochrany v rámci základní školy 

Výuka by měla probíhat obdobně jako u mladších žáků, měly by být ale změněny 

rozsah a obtížnost probírané látky. 

 Výukové hry 

Pro starší děti je vhodnější využívat spíše počítačových her, které by je snad více 

zaujaly. Je však možné, že budou mít zájem i o hry vytvořené primárně pro mladší 

děti, proto by jim měli být nabídnuty také. Hry mohou být nabídnuty také rodičům, 

kteří by vybrali ty, které jsou pro jejich děti vhodné. 

 Akce HZS 

Prezentační akce pořádané hasičským záchranným sborem pro starší děti, by měly 

být zaměřeny především na nové zážitky, možnost vyzkoušet si věci, ke kterým 

běžně není přístup. Děti kolem 15 let často lákají adrenalinové zážitky, z nichž si 

ale musí odnést poučení, že v případě reálné situace se nejedná o zábavu. Také je 

důležité upozornit, že tyto simulace probíhají pod přísným dohledem a za ideálních 

podmínek. Podstatné je uvědomění si, že tyto modelové situace slouží jen 

k vyzkoušení si daných prožitků. Při skutečné mimořádné události takové 

podmínky nejsou. 

 Vzdělávací videa 

Vzdělávací videa pro tuto skupinu by měla být navržena tak, jak je popsáno 

v kapitole návrhu možných forem vzdělávání. U dětí pravděpodobně odstrašující 

příklady nezapůsobí stejně jako u dospělých, proto navrhuji je v tomto případě 

příliš nepoužívat, popřípadě je přizpůsobit věku diváků. 

 Sociální sítě 

V tomto věku je již vhodné používat ke vzdělávání i sociální sítě. Většina dětí 

na druhém stupni už má zařízený profil na některé ze sociálních sítí a tráví zde 

spoustu času. 

Mládež 

 Výuka v rámci občanské nauky 

Výuku sebeochrany při mimořádných událostech by bylo vhodné povinně zařadit do 

předmětu občanská nauka a přesně stanovit informace, které by měly být zopakovány. 
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 Akce HZS 

Akce pořádané hasičským záchranným sborem by měly pro mládež připraveny 

stejně jako pro druhý stupeň. 

 Využití technických prostředků 

Mládež v současnosti využívá informačních technologií například v podobě 

mobilních telefonů, tabletů atd. U těchto prostředků tráví velké množství času. 

Proto je vhodné jich využít pro vzdělání mládeže v sebeochraně. V podkapitole 

o možných formách je uveden návrh na aplikaci vhodnou do mobilní telefony, 

případně na vytvoření her pro nejpoužívanější operační systémy v České republice, 

aby byla vhodná jak pro mobilní telefony, tak pro počítače. 

 Vzdělávací videa 

Obsahově i způsobem šíření mohou být videa vytvořena podle návrhu uvedeném 

v podkapitole výše. 

 Sociální sítě 

Patrně většina osob od 15 do 19 let mají zařízený profil na některé sociální síti 

v podstatě všichni. Vzdělávání publikováním materiálů přes sociální sítě by proto 

mohlo být úspěšné. 

Dospělí do 30 let 

Struktura vzdělávání dospělých do 30 let je obdobná jako u mládeže. Jedná se o: 

 Využití technických prostředků 

 Vzdělávací videa 

 Sociální sítě 

 Předměty denní potřeby obsahující problematiku ochrany obyvatelstva 

Jako předměty denní potřeby jsou myšleny diáře, kalendáře a bloky. Je možné 

pro předávání informací využít i jiné předměty. Návrh těchto materiálů je popsán 

v předchozí podkapitole. 

Dospělí nad 30 let 

 Vzdělávání spolu s dětmi  

Nejen rodiče předávají svým dětem informace. Také rodiče by mohly získávat 

informace od svých dětí, například při přípravě na výuku, popřípadě 

při doprovázení dětí na různé vzdělávací akce nebo hraní společenských her. 
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 Vzdělávací videa 

Některé osoby starší 30 let častěji než mobilních telefonů využívají k získávání 

informací televizi nebo počítač. Proto je vhodnější se při informování této skupiny 

zaměřit především na televizní vysílání. 

 Předměty denní potřeby 

Tato skupina obyvatel často využívá podobných předmětů, například kalendářů, 

které pravidelně kupují do své domácnosti. Rozdáváním těchto předmětů je 

jednotlivcům ušetřen čas i finance. 

 Tisk 

Některé osoby z této skupiny často nakupují různé časopisy nebo noviny, podle 

svých zálib a podle informací, o které mají zájem. Proto by bylo vhodné využít tisk 

pro rozšíření povědomí o sebeochraně, například dle návrhu uvedeného výše. 

Osoby v důchodovém věku 

 Tisk 

Osoby v důchodovém věku investují do tisku ještě častěji a více než dospělí. Pokud 

již nepracují, je pro ně často jeden z hlavních zájmů četba, případně luštění 

křížovek a osmisměrek. Křížovky by pro zvýšení zájmu starších lidí měli být 

přizpůsobeny jejich věku, například užíváním velkých písmen. 

 Přednášky HZS 

Přednášky pořádané hasičským záchranným sborem by měli probíhat v rámci běžně 

pořádaných akcí pro seniory. V tomto případě je pak jednodušší osoby 

v důchodovém věku přesvědčit o důvěryhodnosti přednášejících. Přednáška lze 

využít také k předání propagačních materiálů, letáků, příruček nebo předmětů 

běžné potřeby, které jsou použity pro předávání informací o sebeochraně. 

 Předměty běžné potřeby 

Stejně jako osoby starší 30 let i osoby důchodového věku běžně nakupují předměty, 

jako jsou kalendáře nebo poznámkové bloky. Proto je jejich využití pro vzdělávání 

v sebeochraně vhodné. 

 Televizní vysílání 

Mimo tisku je televize často jediný zdroj aktuálních informací pro tuto skupinu 

obyvatel. Proto je pro publikaci vzdělávacích videí pro informování seniorů vhodné 

využít televizního vysílání. Zařazeny by měli být do vysílání v čase, kdy tato 
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skupina sleduje program nejčastěji, například po zprávách, během nebo 

po skončení oblíbených seriálů. 

4.2 Návrh na zlepšení informování v obchodních centrech při mimořádné 

události 

Pro zlepšení stavu informování v obchodních centrech v České republice je nutné 

především informovat osoby ve vedení centra a zaměstnance o možnosti ohrožení osob 

uvnitř nebo v okolí budovy nebezpečnou látkou. V zahraničí počítají i s možností ohrožení 

nebezpečnými látkami v rámci teroristických útoků, což je jeden z důvodů, pro které jsou 

považovány za vyspělejší ve srovnání s Českou republikou. Dáno je to faktem, že 

v některých zahraničních zemích je riziko terorismu mnohem vyšší a především proto, 

že už zde byl nějaký teroristický útok spáchán. Jejich opatření je proto reakcí 

na mimořádnou událost, která již nastala a vyžádala si svoje následky v podobě ztrát 

na životech, zdraví osob, na majetku, ekonomice územního celku nebo dokonce státu 

a podobně. Těmto následkům lze předejít poučením z těchto situací a alespoň teoretickou 

přípravou na tuto možnost. 

Právní úprava 

Problematika informování a přípravy na mimořádné události v obchodních centrech 

by měla být upravena právním předpisem. Příkladem je Národní pokyn k ochraně míst 

s velkou koncentrací osob proti terorismu v Austrálii [23].  

Tento dokument by měl určit minimální zásady pro obecnou přípravu na mimořádné 

události. Měl by také stanovit odpovědnost vlastníků a provozovatelů míst 

pro shromažďování většího počtu osob, například nutnost vytváření krizových plánů 

a rozsah školení zaměstnanců o informacích uvedených v krizových plánech. 

Sestavení a využití příručky 

V některých zemích, například ve Velké Británii, běžně využívají příručky, které pomáhají 

se zajištěním bezpečnosti v tamních obchodních centrech. Bylo by proto vhodné sestavit 

příručku, která by byla upravená na poměry v České republice, a podle této publikace by se 

vedení obchodních center mohlo při zajišťování bezpečnosti řídit.  

Příručka by obsahovala především možné události, jejichž vznik je v obchodním centru 

vysoce pravděpodobný. Následovala by doporučení pro snížení rizika vzniku MU 
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a především postupy při již vzniklé události. Obzvlášť je nutné zaměřit se na komunikaci 

s návštěvníky objektu, oznámení vzniku MU a zajištění dodržení žádoucích postupů. 

Dalším důležitým prvkem v přípravě je určení odpovědnosti. Proto by příručka obsahovala 

pokyn k rozdělení odpovědností, případně návrh na možné rozdělení. V příručce nesmí být 

opomenuta důležitost informování zaměstnanců o odpovědnosti, která jim byla přidělena 

a jejich školení o stanovených postupech. Publikace může doporučovat i rozsah školení, 

který by byl vhodný. 

Zlepšení možností komunikace s jednotkami IZS 

V současné době je komunikace mezi obchodními centry a jednotkami IZS zajišťována 

pomocí telefonů. V případě úniku nebezpečné látky v okolí obchodního centra by jej 

museli záchranné složky zkontaktovat pouze pomocí telefonického spojení, až po předání 

informace personálu by došlo k informování návštěvníků. Jako vhodnější řešení se nabízí 

napojení poplachového systému na systém, kdy by zpuštění poplachu mohlo být provedeno 

zároveň se všeobecnou výstrahou a poté odvysílání informace o druhu mimořádné události 

a žádoucím chování osob v obchodním centru. Slyšitelnost tohoto signálu by musela být 

po celém objektu obchodního centra. 

Krizové plány 

Vytváření krizových plánů by vedlo ke zvýšení bezpečnosti v obchodních centrech. Plány 

by byly vytvářeny s ohledem na všechny potenciální rizika, tudíž by zde byla zařazena 

i možnost ohrožení obchodního centra únikem nebezpečné látky.  

Krizové plány by mohly být vytvářeny obdobně jako krizové plány územních celků. 

Nejprve by obchodní centrum bylo charakterizováno, jeho umístění, vedení, organizace 

a podobně. Poté by následoval výčet možných zdrojů rizik získaných posouzením 

bezpečnosti. V dokumentu by byla vypsána opatření a způsob jejich zajištění pro případ 

vzniku mimořádné události a určení odpovědnosti. Obsahoval by také přehled důležitých 

spojení na subjekty, které by měli být o události informovány. Vhodná by byla i pomocná 

část, kde mohou být zařazeny například podklady pro snazší zvládnutí situace, jako jsou 

plány budovy, návody k obsluze technických zařízení, seznamy zařízení důležitých 

při mimořádné události a jejich umístění a podobně. 
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Školení zaměstnanců  

Důležitou součástí přípravy obchodního centra na mimořádné události je seznámení 

personálu s jejich povinnostmi a s postupy určenými plánem. Tomu předchází jasné určení 

odpovědnosti za jednotlivé úkony. Zaměstnanci by měli být seznámení především 

se způsoby informování návštěvníků centra, opatřeních při úniku nebezpečné látky jak 

uvnitř, tak v okolí obchodního centra. Možná opatření jsou například evakuace na otevřené 

prostranství či ukrytí uvnitř obchodního centra, vypnutí klimatizace, ovládání zařízení, přes 

které je přisáván vzduch z okolního prostředí dovnitř, první pomoc postiženým osobám, 

ochrana před látkou a podobně. Rozsah a obsah školení by měl být stanoven právním 

předpisem. 

Pravidelná cvičení  

Připravenost obchodního centra na mimořádnou událost je vhodné prověřovat cvičeními. 

Praktická cvičení jsou užitečná i v případech, kdy jsou o všem zaměstnanci předem 

informováni. V situaci, kdy by obchodní centrum a jeho zaměstnanci nebyly na případnou 

mimořádnou událost dostatečně připraveni, by naopak předem neoznámené cvičení mohlo 

mít za následek pouze vyvolání chaosu a paniky. Cvičení musí být předem přesně 

naplánováno, aby nedošlo k neočekávaným situacím. O cvičení musí být vyrozuměny 

složky IZS, v ideálním případě by se cvičení mohly i zúčastnit. 

V rámci cvičení je žádoucí zopakovat a zdokonalit postup při zvládání MU od vzniku 

události až po zvládnutí, případně předání složkám IZS. Projít si tudíž musí fází 

zpozorování, oznámení události, informování spolupracovníků a návštěvníků. Nakonec 

vykonání daných postupů pro zajištění nebo zvýšení bezpečnosti osob atd. Osoby by 

vykonaly jednotlivé úkony, za které jsou odpovědné, případně na požádání velitele zásahu 

poskytli pomoc při řešení situace zasahujícím jednotkám. 

O cvičení by nejprve měli být dopředu seznámeni všichni účastníci a měli by předem znát 

své role. Avšak po několika cvičeních by bylo vhodnější, aby o plánovaných 

prověřovacích cvičení bylo seznámeno pouze vedení, ne zaměstnanci, kteří realizují 

opatření při vzniku mimořádné události. Tímto způsobem lze ověřit znalosti a přípravu 

těchto osob a v případě nevyhovujícího výsledku učinit vhodná opatření. 
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Ukrytí v obchodním centru 

Při vzniku MU mimo budovu obchodního centra je lepší způsob ochrany než evakuace, 

ukrytí v prostorech objektu. I v případech mimořádné události vzniklé uvnitř obchodního 

centra je možné ukrytí osob v objektu. Při ukrytí osob v obchodním centru je nutné mít 

předem určený prostor, který lze pro ukrytí využít.  

Tento prostor musí být vybrán tak, aby bylo využito ochranných prvků budovy a vybaven 

všemi potřebnými prostředky. Při výběru je důležitá především možnost uzavření prostoru 

pro ukrytí a jeho vybavení prostředky pro komunikaci se složkami IZS. Ukryté osoby musí 

získávat informace o průběhu mimořádné události, o doporučeném chování a případném 

zvládnutí MU, tudíž možnosti opuštění úkrytu. Informace často musejí také podávat. 

K těmto informacím patří například oznámení o vzniku mimořádné události, uvědomění 

zasahujících jednotek o ukrývajících se osobách, jejich počtu, případně informování 

o situaci v úkrytu. 

V případě úniku nebezpečné látky je nutné zabezpečit prostor pro ukrytí osob před 

vniknutím látky. Důležité je prostor uzavřít, utěsnit všechny otvory a zamezit přisávání 

vzduchu z okolního prostředí vypnutím klimatizace a ucpáním jejího ústí.  

4.3 Dílčí závěr 

Pro zlepšení současného stavu zjištěném analýzou byly v této kapitole navrženy postupy, 

které by mohly vést ke zlepšení situace. První část návrhu se zabývá úrovní povědomí 

o sebeochraně, která obsahuje popis možných forem pro vzdělávání, možnosti pro zlepšení 

současných forem a návrh struktury pro vzdělávání jednotlivých skupin obyvatelstva. 

Vzdělávání v sebeochraně je důležité z důvodu snazší přípravy na mimořádnou událost 

a především z důvodu organizace při mimořádné události. Ve stavbách pro shromažďování 

většího počtu osob je při mimořádných událostech nezbytné, aby lidé byly obeznámeni 

se sebeochranou, jelikož při velkém množství lidí nelze poskytnout pomoc každému. 

V těchto prostorech je nutné, aby při podání informací všichni ihned pochopili situaci 

a požadované instrukce. Není možné situaci a postupy vysvětlovat každé konkrétní osobě. 

Další část se zabývá návrhem zlepšení informování obchodními centry. Ani znalosti 

přítomných osob nestačí pro zvládnutí mimořádné události, pokud nebudou spraveni 

o možném ohrožení mimořádnou událostí a správně instruováni. Na příkladech získaných 



60 

z analýzy možných způsobů informování v prostorech pro shromažďování většího počtu 

osob v zahraničí, jsou navržena možná opatření pro zlepšení situace v České republice. 

Především se jedná o přípravu i na jiné MU než na požár a seznamování zaměstnanců 

s opatřeními pro různé další události, pro které jsou opatření plánovaná. 

V návrhové části je uvedena i možnost ukrytí osob v prostorech obchodního centra. Tento 

způsob je vhodný především pro ochranu osob při úniku nebezpečné látky, avšak je málo 

rozšířený. Nemusí se jednat pouze o určitý prostor v budově, ale i o případ, kdy nestane 

únik nebezpečné látky v okolí obchodního centra a je proto nutné osoby skrýt uvnitř 

a budovu zabezpečit před vniknutím nebezpečné látky. I na tuto možnost by proto 

zaměstnanci obchodních center měli být připraveni. 
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Závěr 

Populace je stále ohrožována mimořádnými událostmi a pro její ochranu je velice důležité 

včasné a správné informování. Ať už se jedná o preventivní informování nebo podávání 

tísňových informací a dalších informací v průběhu mimořádné události.  

Varování osob a následné podání informací musí být zabezpečeno především v prostorech 

pro shromažďování většího počtu osob, jako jsou obchodní centra. Je zde velké riziko 

vzniku mimořádné události a touto událostí je pak ohroženo velké množství osob. Proto, 

aby mohly být informovány osoby uvnitř obchodního centra, je nutné nejprve zabezpečit 

informování a připravenost odpovědných zaměstnanců. 

V této práci jsou uvedeny informace o současných způsobech informování 

i o doporučených postupech pro sebeochranu při úniku nebezpečné látky, včetně 

prostředků improvizované ochrany. Analytická část se zabývá povědomím o sebeochraně 

u všech věkových skupin a poté i způsoby získávání informací u jednotlivých skupin 

respondentů a především slyšitelnost běžných sirén, využívaných pro varování obyvatel, 

v prostorech obchodního centra. Další částí bylo zjištění způsobů informování v prostorech 

pro shromažďování většího počtu osob ve vybraných zemích a následné porovnání se 

stavem v České republice. Poslední část je pak věnována opatřením pro zabezpečení 

informování v obchodních centrech v České republice. 

Dle výsledků analytické části se pak návrhová část skládá z námětů na zlepšení stavu 

informovanosti obyvatel. Nejprve je zaměřena na preventivní podávání informací, které by 

mohlo být vylepšeno novými formami vzdělávání a zlepšením struktury vzdělávání 

a působení na jednotlivé skupiny obyvatelstva. Druhá část je zaměřena na informování 

osob v obchodních centrech, které by měli mít odpovědnost za zabezpečení varování 

a podání tísňových informací a následně způsoby informování právě návštěvníků centra. 

Přínosem této práce je vytvoření návrhu nových forem vzdělávání nebo vylepšení forem již 

používaných. Přínosem je i návrh způsobů informování osob v obchodních centrech, který 

je inspirován způsoby informování využívaných v zahraničí. Pro zajištění bezpečnosti 

informováním v centrech v České republice, by bylo možné převzít nebo se alespoň 

částečně inspirovat opatřeními ze zahraničí. 
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