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Anotace:
Diplomová práce se zabývá přípravou obyvatelstva k sebeochraně a je zaměřená konkrétně

na podmínky města Šumperk. Vymezuje základní pojmy z dané problematiky. Řeší právní

zabezpečení ochrany obyvatelstva, připravenost obyvatelstva v České republice k

sebeochraně, organizaci a řízení ochrany obyvatelstva v České republice a Německu.

Analyzuje stav vzdělání a přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci

v obecné rovině. Praktická část diplomové práce se věnuje přípravě obyvatelstva

k sebeochraně v podmínkách města Šumperk, jeho prostředky a metody k přípravě

obyvatelstva, navržení nových forem a metod, hodnotí výsledky dotazníkového šetření ve

městě Šumperk.

Klíčová slova: mimořádná událost, sebeochrana, ochrana obyvatelstva, civilní ochrana,

hasičský záchranný sbor…

Summary:

This diploma thesis is focused on preparation of the population for self-protection and

speecifically regarding to conditions city of Šumperk. This thesis defines basic concepts

from this issues. Addresses the legal selfguarding of population, preparadness of

population in the Czech Republic to self-protection, organization and management for

protection of the population in Czech Republic and Germany. Analyzes the state of the

education and preparation of the population for self-protection and self-assistance in

general. The practical part of diploma thesis is focused on preparation population for self-

protectin in terms of city Šumperk, resources and methods for the preparation of the

population, suggested new forms and methods, rate the results of the survey in Šumperk.

Key words: extraordinary event, self-protection, population protection, civil protection,

Fire rescue service...
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Úvod

Obyvatelstvo vždycky zápasilo s působením přírodních a antropogenních sil o

přežití, záchranu hmotných a kulturních hodnot. Tyto jevy utváří, spolu s člověkem,

podmínky života na naší planetě.

S poměrně rychlým vývojem lidstva a jeho vědeckotechnickými pokroky

společnosti nastávají stále nová rizika a ohrožení, která sebou přináší rizika vzniku

mimořádných událostí nebo krizových situací. Při jejich vzniku dochází ke ztrátám na

lidských životech, ničení vyprodukovaných hodnot a devastaci životního prostředí.

Pro ochranu obyvatelstva a jeho majetku před vlivy mimořádných událostí nebo

krizových situací musí být vytvořeno patřičné legislativní prostředí, připraven integrovaný

záchranný systém s odborně připravenými pracovníky, s potřebnou technikou a materiálem

pro záchranu osob, majetku a obnovu původního stavu. Ke snížení možných následků musí

být také obyvatelstvo připraveno k sebeochraně a vzájemné pomoci.

Náš svět prochází významnými dynamickými změnami, které se promítají do všech

oblastní našeho života. Vedle fenoménu terorismu jsme neustále konfrontováni s živelnými

pohromami, technologickými haváriemi, nehodami a dalšími riziky, které nesou velké

následky na životech, zdraví nebo na majetku.

Téma diplomové práce si autorka měla možnost vybrat sama. Vybrala si „přípravu

obyvatelstva k sebeochraně“, protože je jí toto téma blízké. V součastné době je vzdělávání

a příprava obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci důležitým prostředkem

k prevenci a předcházení mimořádných událostí nebo krizových situacích, které nás v

dnešní době hojně obklopují. Práce se v praktické části věnuje sebeochraně obyvatelstva

ve městě Šumperk.

Cílem práce je vypracovat návrh na inovaci konceptu přípravy obyvatelstva

k sebeochraně v podmínkách města Šumperk.

Pro zpracování diplomové práce byla použita analýza, jejímž cílem bylo získání

informací o současném stavu přípravy obyvatelstva k sebeochraně, a následné sjednocení

získaných informací, které souvisí s přípravou obyvatelstva v podmínkách města Šumperk.
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(Jako je právní zakotvení v zákonech a vyhláškách, reálný stav, formy a metody k přípravě

obyvatelstva k sebeochraně).

V diplomové práci bylo využito znalostí a zkušeností získaných na základě odborné

praxe, vykonávané na Městském úřadu v Šumperku, odkud autorka pochází. Autorka

absolvovala na Městském úřadu odbornou praxi v rámci bakalářského studijního

programu. Získané znalosti z praxe bylo nezbytné doplnit o poznatky z odborné literatury,

z právních předpisů, které jsou často novelizovány, a orientace občana v nich není snadná.
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1 Základní pojmy

Pro diplomovou práci je potřeba vymezení základních pojmů, na které se bude

v dalších kapitolách navazovat. První kapitola se věnuje pojmům sebeochrana, ochrana

obyvatelstva a civilní ochrana.

1.1 Sebeochrana

Sebeochrana je ucelený systém prostředků určených k ochraně zájmů chráněných

zákonem.  Termín sebeochrana je obecně známý a společnosti srozumitelný, přesto není

tato definice mezioborově ani mezinárodně ustálená. Sebeochrana jsou tedy činnosti, při

kterých chráníme vlastní majetek nebo druhou osobu.  Jestliže mluvíme o ochraně, musí

být přítomen také nějaký útok. Jedná se tedy o řešení situací, ve kterých dochází ke

vzájemnému střetu zájmů. Sebeochrana je v tomto smyslu způsobem řešení konfliktů. [1]

Sebeochranou chápeme i činnosti, které nebyly člověku dány od přírody. Jedná se o

jakousi naučnou formu, která se musí pravidelně procvičovat. V sebeochraně platí, co

nemáme naučené, nemůžeme použít a proto si myslet, že se ubráníme v každé situaci.

Sebeochraně je nutné cvičit konkrétní obrany proti konkrétním útokům, aby se dostaly do

podvědomí a potom se automaticky při vzniklém mimořádné události daly do pohybu. Pro

napsání této práce se jedná o sebeochranu obyvatelstva a přípravu na ni, v otázkách civilní

ochrany (dále jen „CO“). Příprava na mimořádné události (dále jen „MU“) nebo krizové

situace (dále jen „KS“), které nás v dnešní době hojně odklopují.

1.2 Ochrana obyvatelstva

Podle zákona o integrovaném záchranném systému (dále jen „zákon o IZS“), [2] se

ochranou obyvatelstva rozumí plnění úkolů CO, které zejména jsou:

- varování,

- evakuace,

- ukrytí (kolektivní ochrana obyvatelstva),

- nouzové přežití obyvatelstva,

- další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku (např.

individuální ochrana obyvatelstva).
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Ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot je spolu se zajištěním svrchovanosti, územní

celistvosti a ochranou demokratických základů České republiky základní povinností a tedy

i funkcí státu. [3] Zahrnuje soubor činností a postupů příslušných orgánů na ochranu

obyvatelstva prováděných s cílem minimalizace negativních dopadů možných MU.

Ochrana obyvatelstva je a měla by být organizována na těchto základních principech:

- starost o ochranu obyvatel náleží státu,

- ústředním orgánem v oblasti ochrany obyvatelstva je Ministerstvo vnitra,

- konkrétní odpovědnost ministrů a vedoucích jiných ústředních správních úřadů za

ochranu života, zdraví a majetku je stanovena příslušnými zákony a vyplývá

z jejich kompetencí,

- odpovědnost za ochranu obyvatelstva je rozdělena na všechny úrovně veřejné

správy včetně obcí,

- široká informovanost veřejnosti o ochranných opatřeních je prostředkem, který

napomáhá k účinnější sebeochraně obyvatelstva.

- opatření, připravovaná k řešení následků MU a zmírnění dopadů KS v míru budou

v případě potřeby využitá i v období válečného stavu apod. [4]

V Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 je

ochrana obyvatelstva chápana jako široká „multiresortní“ disciplína, kterou není možné

vysvětlovat a řešit jen jako plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuaci,

ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva (ve vazbě na Ženevské úmluvy z 12. srpna 1949), ale

jako soubor činností a úkolů odpovědných orgánů veřejné správy, právnických a

podnikajících fyzických osobo a také občanů, které vedou k zabezpečení ochrany života,

zdraví, majetku a životního prostředí, v souladu s právními předpisy. Úkoly jednotlivých

orgánů jsou nepřenositelné a jejich plnění vyplývá z konkrétních ustanovení právních

předpisů. [5]

1.3 Civilní ochrana

Civilní ochrana je ve světě známý a uznávaný termín, pod kterým se ukrývá český

název „ochrana obyvatelstva“. Civilní ochrana si od svého vzniku prošla řadou změn, až

do dnešní podoby, tak jako ji známe teď. Předcházející termín byla civilní obrana. Civilní

obrana byla až do roku 1990 koncipována především jako součást opatřením k přípravě

státu a společnosti k obraně před následky konfrontační války za použití zbraní
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hromadného ničení. [6] Z této představy vycházela opatření, která směřovala k tomu, aby

zainteresované subjekty krizového řízení byly připraveny na okamžité zahájení aktivit

směřující k ochraně obyvatelstva. Z tohoto období pochází výstavba stálých úkrytů,

chráněných pracovišť pro řízení opatření civilní obrany, zabezpečení obyvatelstva

prostředky individuální ochrany a jejich uložení ve skladech. Po ukončení studené války

došlo k minimalizaci možnosti vzniku globální vojenské konfrontace a dospělo se ke

skutečnosti, že v horizontu nejméně deseti let nehrozí v našem regionu vznik rozsáhlejšího

vojenského konfliktu. Tato skutečnost umožnila změnit charakter připravovaných opatření

k ochraně obyvatelstva. Pozornost byla věnována rizikům živelných pohrom, otázkám

epidemií a ekologickým nebezpečím, jaká představují klimatické změny, úbytek pitné

vody, provozním haváriím a jiná ohrožení na životech a zdraví obyvatelstva.

Z výše uvedených hledisek bylo nezbytné přehodnotit dosavadní pojetí ochrany

obyvatelstva, které bylo v minulosti jednoznačně orientováno na přípravu státu k obraně. A

mimo jiné došlo i k změně názvu – od roku 1993 se hovoří o civilní ochraně. [7] Je také

důležité konstatovat, že pro řešení opatření ochrany obyvatelstva nebylo vytvořeno právní

prostředí do doby přijetí zákona o IZS. S přijetím tohoto zákona, a zároveň i ukončením

studené války, došlo k přehodnocení využití opatření ochrany obyvatelstva plánovaných

pro období války k řešení nevojenských krizových situací. Za těchto okolností došlo

k převedení výkonu státní správy ve věcech civilní ochrany z působnosti Ministerstva

obrany do působnosti Ministerstva vnitra. Vzniklo Generální ředitelství Hasičského

záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) jako součást Ministerstva

vnitra a spolu s Hasičskými záchrannými sbory krajů (dále jen „HZS“) převzalo úlohu

koordinátora při plnění úkolů ochrany obyvatelstva na centrální a krajské úrovni. Od 1.

listopadu 2001 byl na území České republiky zaveden jednotný varovný signál pod názvem

„Všeobecná výstraha“. [8]

Jestliže máme posoudit stav přípravy obyvatelstva k sebeobraně, je potřeba

vycházet z historie a vývoje výuky na základních, středních školách a vysokoškolské

přípravy učitelů v této oblasti. V roce 1991 byl zrušen zákon o branné výchově, a nebyl

ničím nahrazen. To vedlo k ukončení výuky branné výchovy na školách a zrušení studia

učitelského oboru branná výchova na vysokých pedagogických školách. Ale pozdější

následky MU, konkrétně v roce 1997, ukázaly nutnost zase obyvatelstvo připravovat

k sebeobraně. V roce 1999 byla opět začleněna tématika „ochrany člověka za
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mimořádných událostí“ do vzdělávacích programů. A vyvstala potřeba přípravy budoucích

učitelů v oblasti přípravy obyvatelstva k sebeochraně.
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2 Právní zabezpečení ochrany obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva je zakotvena v právním řádu ČR. Současný právní řád

obsahuje nezbytné právní normy, které stanoví práva a povinnosti ministerstvům,

ústředním správním orgánům, krajům a obcím. Ochrana obyvatelstva je otevřenou

záležitostí neustále ovlivňovanou novými teoretickými poznatky a praktickými

zkušenostmi. Lze konstatovat, že pro její legislativní rozsah je do značné míry až

nepřehledná.

Ochrana obyvatelstva je z obecného pohledu zakotvena v zákonech, nařízeních a

vyhláškách. A konkrétní informace k sebeochraně a vzájemné svépomoci občanů (jak se

chovat při vzniku MU a jak jim předcházet), jsou zabezpečeny a propagovány pomocí

metodických příruček, pomůcek a letáků.

2.1 Zákony, vyhlášky a nařízení

Rok 2000 se vyznačuje přijetím nových právních norem, které vymezily novým

způsobem pojem CO a byly vytvořeny podmínky pro zpracování havarijních a krizových

plánů na všech stupních státní správy a územních samosprávných celků. Zde je výčet

nejdůležitějších právních předpisů, kde je zakotvena ochrana obyvatelstva:

Zákon o IZS [2]

Stěžejní a jeden z nejdůležitějších zákonů pro ochranu obyvatelstva. Zákon

vymezuje pojem ochrana obyvatelstva, MU, integrovaný záchranný systém (dále jen

„IZS“). Stanovuje složky IZS a jejich působnost, působnost a pravomoc státních orgánů a

orgánů územních samosprávných celků, práva a povinnosti fyzických a právnických osob

při přípravě na MU a při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva

před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a

válečného stavu.

V zákoně je konstatováno, že IZS tvoří základní pilíř při koordinování činností a

postupů jeho jednotlivých složek při přípravě na MU, při záchranných a likvidačních

pracích a při samotné ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí,
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nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu. Dominantní úlohu v nich

sehrávají HZS krajů. Činnosti HZS krajů jsou úkoly orgánů kraje stanovené tímto

zákonem. HZS kraje v oblasti ochrany obyvatelstva organizuje instruktáže a školení,

zabezpečuje varování a vyrozumění, organizuje zajišťování a označování nebezpečných

oblastí, provádí dekontaminace a další ochranná opatření, organizuje a koordinuje

evakuaci, nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími

nezbytnými prostředky pro přežití obyvatelstva, humanitární pomoc, organizuje

hospodaření s materiálem CO, vede evidenci a provádí kontrolu staveb CO a staveb

dotčených požadavky CO v kraji, uplatňuje stanovisko k zásadám územního rozvoje

z hlediska ochrany obyvatelstva a civilního nouzového plánování při přípravě na MU.

Zákon o krizovém řízení [9]

Tento zákon definuje krizovou situaci, krizové opatření, kritickou infrastrukturu,

vymezuje stav nebezpečí, orgány krizového řízení, bezpečnostní rady a krizové štáby.

Stanovuje působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků

a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na KS, které přímo

nesouvisí se zajišťováním obrany ČR před vnějším napadením. Ukládá zpracovat krizové

plány a plány krizové připravenosti, hejtmanovi koordinovat nouzové přežití a nařídit

evakuaci, starostovi obce zajistit vybraná opatření ochrany obyvatelstva (jde o zabezpečení

varování a informování, nařídit a organizovat evakuaci, organizovat činnost obce

v podmínkách nouzového přežití obyvatelstva).

Zákon o hospodářských opatření pro krizové stavy [10]

Zákon upravuje přípravu hospodářských opatření pro krizové stavy (jako je stav

nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav) a přijetí hospodářských

opatření po vyhlášení krizových stavů. Zákon dále stanovuje pravomoc vlády, ústředních

správních úřadů, České národní banky, krajských úřadů, obecních úřadů s rozšířenou

působností (dále jen „ORP“) a orgánů územních samosprávných celků při přípravě a přijetí

hospodářských opatření pro krizové stavy. Stanovuje též práva a povinnosti fyzických a

právnických osob při přípravě a přijetí hospodářských opatření pro krizové stavy.

Hospodářská opatření pro krizové stavy jsou přijímána po vyhlášení krizových stavů a jsou
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určena k uspokojení základních potřeb fyzických osob na území ČR umožňující přežití

krizových stavů bez těžké újmy na zdraví.

Vyhláška Ministerstva vnitra o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného
záchranného systému [11]

Tato vyhláška se zabývá zásadami koordinace složek IZS při společném zásahu,

úkoly operačních a informačních středisek a jejich spolupráci. Stanovuje zásady a způsob

zpracování, schvalování a používání havarijního plánu kraje a vnějšího havarijního plánu

kraje, v nich je řešena problematika ochrany obyvatelstva.

Vyhláška Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva [12]

Tato vyhláška je z pohledu ochrany obyvatelstva stěžejní neboť podrobně řeší

postup při zřizovaní zařízení CO, jejich personální složení a věcné prostředky a odbornou

přípravu jejich personálu. Určuje způsob informování právnických a fyzických osob o

charakteru možného ohrožení, připravených opatření a způsobu jejich provedení. Zabývá

se technickým, provozním a organizačním zabezpečení jednotného systému varování a

vyrozumění a způsobu poskytování tísňových informací. Řeší zásady postupů při

poskytování úkrytů a způsoby a rozsah kolektivní a individuální ochrany obyvatelstva. Ve

vyhlášce lze nalézt i stavebně technické požadavky na stavby civilní ochrany nebo stavby

dotčené požadavky CO.

Nařízení vlády k provádění § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona o krizovém řízení [13]

Velmi významné nařízení vlády k provádění vybraných paragrafů krizového

zákona. Stanovuje evidenci, označování, manipulaci a ukládání písemností a jiných

materiálů obsahující zvláštní skutečnosti a postup při určování osob ke styku se zvláštními

skutečnostmi. V dalších částech pak vymezuje obsah činnosti a složení bezpečnostních rad

a krizových štábů krajů a ORP, a náležitosti krizových plánů krajů a ORP, krizových plánů

ministerstev nebo jiných ústředních správních úřadů, České národní banky nebo jiných

státních orgánů, jimž krizový zákon ukládá povinnost zpracovat krizový plán. Dále ukládá

náležitosti a způsob zpracování příslušných krizových plánů.
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Zákon o vodách [14]

Vodní zákon zajišťuje zásobování obyvatelstva pitnou vodou, problematiku

odpadních vod. Různým subjektům je dána povinnost zpracovat povodňové plány, v nich

je řešena ochrana obyvatelstva před povodněmi. Zákon také pojednává o stupních

povodňové aktivity, o předpovědní a hlásné povodňové službě. Stanovuje povodňové

orgány. Zákon mimo jiné určuje podmínky pro využívání vodních zdrojů. Zachování a

zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod.

Zákon o požární ochraně [15]

Zákon stanovuje povinnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů, právnických a

fyzických osob, postavení a působnost orgánů státní správy a jednotek požární ochrany.

Vymezuje podmínky pro ochranu života a zdraví obyvatel a majetku před požáry,

spolupráci na úseku požární ochrany a postih právnických a podnikajících fyzických osob.

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 [5]

Jedná se o dokument nelegislativního charakteru, který se zabývá problematikou

ochrany obyvatelstva. Koncepce podává ucelený obraz a podrobný popis rozpracování

struktury systému ochrany obyvatelstva se stanovením detailních úkolů a termínů pro

jejich splnění. Koncepce ochrany obyvatelstva tak představuje základní „strategický

plánovací dokument“, pro její zpracování byla výchozím podkladem Bezpečnostní

strategie ČR a v ní identifikované bezpečností hrozby a zájmy ČR.

Koncepce se věnuje, v samostatné kapitole, dalším postupům rozvoje významných

oblastí ochrany obyvatelstva, jako jsou síly, věcné zdroje, úkoly ochrany obyvatelstva,

krizové řízení, výchova a vzdělání, věda a výzkum.

V poslední části koncepce jsou stanoveny základní úkoly pro realizaci stanovených

priorit ochrany obyvatelstva na celé období její platnosti, včetně výhledu. Její součástí je i

hodnocení stavu plnění úkolů.
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2.2 Metodické příručky
Metodické pomůcky nebo příručky jsou jakýmsi návodem, jak se za dané situace

chovat. Jsou určeny jak pro veřejnost, tak i pro orgány krizového řízení, shromaždují

relevantní informace. Všechny níže uvedené metodické příručky, kromě dvou posledních,

vydalo MV - GŘ HZS ČR. Všechny příručky jsou zveřejněny a volně dostupné na portálu

HZS ČR.

Sebeochrana obyvatelstva ukrytím [16]

V roce 2001 byla vydaná MV GŘ HZS ČR metodická pomůcka „sebeochrana

obyvatelstva ukrytím“. Příručka je určená orgánům státní správy, územní samosprávy,

právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, které v souladu se zákon o IZS zabezpečují

ochranu obyvatelstva ukrytím. V metodické pomůcce najdeme základní informace

k ochraně obyvatelstva v případě vzniku MU. Příručka je praktickým návodem pro

přípravné práce v době míru a pro svépomocné budování improvizovaných úkrytů za KS.

Najdeme v ní také návod na použití prostředků improvizované ochrany dýchacích cest a

povrchu těla.

Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele [16]

Vydalo v roce 2003 MV GŘ HZS ČR. Tato příručka obsahuje obecné návody a

doporučením jak se chovat v případě MU. Jako např. co dělat po zaznění sirény, nařízení

evakuace, opuštění bytu v případě evakuace. Informuje, co obsahuje evakuační zavazadlo,

o ochraně před, při a po povodni. Doporučuje nezbytná opatření při havárii v chemickém

závodě s únikem nebezpečných látek, při havárii v jaderném energetickém zařízení

s únikem radioaktivních látek a další užitečné věci k sebeochraně obyvatelstva.

Ochrana člověka za mimořádných událostí [8]

Další příručka vydána v roce 2003, která je věnována problematice ochrany

obyvatelstva a její přípravě k sebeochraně. Příručka je určena pro učitele základních a

středních škol. Slouží především k začlenění problematiky „ochrany člověka za
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mimořádných událostí“ do vzdělávacích programů na základních a středních školách, byla

vydána na základě pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Příručka obsahuje návod jak žáky základních škol a studenty středních škol

připravit na dopad možných následků MU. Předpokládá se, že na základních školách se

žáci teprve seznamují s příslušnou tématikou a studenti na středních školách si znalosti

opakují a více prohlubují.

V příručce je použita terminologie odpovídající novým zákonům, obsahuje čtyři

samostatná témata, jako jsou: ochrana obyvatelstva, živelné pohromy, havárie s únikem

nebezpečných látek a radiační havárie jaderných energetických zařízení.

Příručka doporučuje témata výuky zařadit do předmětů, které jim jsou svým

obsahem blízké, nejedná se o samostatný předmět. Výuka témat není časově omezena, tedy

závisí jen na učitelích škol, jak k danému problému postaví a do jakých předmětů výuku

zařadí.

Chování obyvatelstva v případě havárie s únikem nebezpečných chemických látek
[16]

Příručka z roku 2004 je určená pro orgány státní správy, územní samosprávy,

právnické a podnikající fyzické osoby a obyvatelstvo pohybujících se v zónách havarijního

plánování. Podává ucelené informace o vlastnostech nebezpečných chemických látek,

zásady první pomoci při zasažení nebezpečnými chemickými látkami, zásady chování

obyvatelstva při havárii s únikem nebezpečných chemických látek.

Příručka pro ochranu obyvatel v případě radiační havárie JE Temelín a příručka pro

ochranu obyvatel v případě radiační havárie JE Dukovany [16]

Příručky jsou určeny lidem, kteří trvale žijí a pracují v zóně havarijního plánování

(JE Temelín a JE Dukovany) a slouží k jejich připravenosti pro případ radiační havárie.

Podávají informace o JE, ochraně před ionizujícím zářením, zásady chování v případě

radiační havárie a přehled přijímacích středisek. Tyto dvě příručky vydávají JE, HZS

zabezpečuje jejich propagaci na svých internetových stránkách.
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Dílčí závěry

Z dostupných informací a provedení rozboru o ochraně obyvatelstva, která je široce

rozvedena pod různými názvy, lze uvést tyto přednosti a nedostatky.

Klady:

- Vytváření základních předpokladů pro plnění úkolů ochrany obyvatelstva jsou

zakotveny v právních předpisech České republiky.

- Z analýzy hrozeb a rizik, které ohrožují naší společnost vycházejí jednotlivé úkoly

ochrany obyvatelstva.

Zápory:

- Dosud není právně dořešena problematika přípravy obyvatelstva k sebeochraně a

vzájemné pomoci (obsah, rozsah, dovednosti a znalosti).

- V rámci přípravy obyvatelstva k sebeochraně jsou poskytovány informace: nejsou

nabízeny formy a možnosti získání dovedností a návyků.

- Chybí dostatečné povědomí o důležitosti, hloubce, možných dopadů a

spoluodpovědnosti za ochranu obyvatelstva. Tato problematika je mezi občany

stále odsunována do pozadí a mnohými stále podceňována. Měl by se klást důraz

na prevenci a procvičování jednotlivých úkolů ochrany obyvatelstva.
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3 Řešení připravenosti obyvatelstva v ČR k sebeochraně

Právní normy ukládají ministerstvům a ostatním ústředním správním úřadům,

orgánům krajů a obcím kontrérní úkoly v oblasti ochrany obyvatelstva. Řídicí a

koordinační úlohu sehrává Ministerstvo vnitra jako ústřední správní orgán pro ochranu

obyvatelstva. Bezprostřední pomoc občanům musí zabezpečovat obec, zaměstnavatel a

složky IZS. Za tímto účelem státní orgány, orgány krajů a ORP, obce a zaměstnavatelé

musí poskytnout občanům informace o možných ohroženích, plánovaných opatřeních a

postupech při řešení dopadů MU.

Hlavní zodpovědnost za informování právnických a fyzických osob spočívá na

obecních úřadech a zaměstnavatelích. V rámci informování se sdělují zejména tyto

informace o:

 zdrojích možných rizik MU a s nimi související preventivní opatření,

 přípravě a činnosti IZS při řešení MU,

 připravovaných opatření k ochraně obyvatelstva s důrazem na varování, evakuaci,

nouzové přežití a další opatření k ochraně života, zdraví a majetku,

 humanitární pomoci.

3.1 Preventivně výchovná činnost
Prevenci lze charakterizovat jako soubor opatření, jejichž cílem je předcházení

vzniku MU (KS), případně vzniku jejich škodlivých vlivů, které by mohly způsobit škody na

životech, zdraví a majetku občanů nebo které by mohly negativně působit na životní

prostředí. [17] Preventivní opatření lze rozdělit na opatření:

 technického charakteru (např. výstavba pasivních a aktivních ochranných systémů,

které aktivně snižují vznik nebo slouží při vzniku MU)

 organizační

 výchovná

Úkoly a formy preventivně výchovné činnosti a obsahové zaměření vychází ze

součastných právních předpisů. Jedná se zejména o zákon o IZS a zákon o krizovém řízení,

které zdůrazňují potřebu přípravy obyvatelstva. Apelují na to, aby bylo dosaženo nutných
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znalostí a dovedností osob a jejich chování za MU. Z výše uvedeného vyplývá, že občané

mají povinnosti a spoluodpovědnost za svoji ochranu, ale taká mají i právo na pomoc státu.

Občan je považován za základní prvek celého systému ochrany obyvatelstva, a proto by

měl být informován, sebevzdělán, aby uměl reagovat a přijímat opatření, chránil sebe a

poskytoval pomoc ostatním.

3.1.1 Organizace přípravy obyvatelstva

Povinnost věnovat se přípravě obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při

vzniku MU je, ze zákona o IZS [2] a krizového zákona [9], uložena:

Ministerstvu vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru, jeho

úkolem je:

 zabezpečení preventivně výchovné a propagační činnosti,

 organizování instruktáží a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a pro přípravu

složek IZS k tomuto účelu zřizuje vzdělávací zařízení.

Hasičskému záchrannému sboru kraje, který:

 zabezpečuje provádění preventivné výchovné a propagační činnosti na úseku

požární ochrany podle zaměření stanovených Ministerstvem vnitra,

 organizuje instruktáže a skolení v oblasti ochrany obyvatelstva a v případě složek

IZS k tomuto účelu zřizuje vzdělávací zařízení,

 seznamuje obce, právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení

obyvatel a s připravenými záchrannými a likvidačnímu prácemi.

3.1.2 Obsahové zaměření a formy preventivně výchovné činnosti

Obsahové zaměření a formy preventivně výchovné činnosti pro oblast ochrany

obyvatelstva a požární ochrany ukládá MV GŘ HZS ČR, s cílem umožnit občanům a

hromadným sdělovacím prostředkům přístup k informacím o možných rizicích vzniku

MU.

Obsahové zaměření [17]
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 Vydávání informačních a propagačních tiskovin – brožury, ročenky, plakáty,

kalendáře, letáky s aktuálními informacemi a jiné tiskoviny.

 Hromadné sdělovací prostředky – příspěvky a informace určené pro televizní a

rozhlasové vysílaní, pro noviny a časopisy.

 Přednášky a besedy – pro děti a mládež na školách, pro obyvatelstvo, pro učitele

základních a středních škol pro vyučování problematiky „ochrany člověka za

mimořádných událostí“.

 Organizování ukázek a výstav – ukázky jednotek požární ochrany a složek IZS,

pořádání dnů otevřených dveřích na hasičských stanicích.

 Pořádání různých soutěží – sportovní, znalostní, literární atd.

 Aktualizace webových stránek.

Formy preventivně výchovné činnosti [17]

Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR podává

informace prostřednictvím:

 internetu, teletextu,

 centrálního televizního nebo rozhlasového vysílaní,

 celostátního tisku,

 spolupráce s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,

 soutěží,

 odborné pomoci školám,

 propagačních materiálů,

 celostátní výstavy (Stálá expozice ochrany obyvatelstva v Muzeu Policie ČR v

Praze),

Hasičský záchranný sbor kraje poskytuje informace prostřednictvím:

 internetu,

 regionálního televizního nebo rozhlasového vysílání,

 regionálního tisku,

 dnů otevřených dveří,

 soutěží,
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 propagačních materiálů,

 poradenské a konzultační činnosti,

 výchovných programů pro občany,

 celoživotního vzdělávání,

 odborné pomoci školám,

Obce poskytují informace prostřednictvím:

 názorné propagace na úřední desce,

 aktualizace svých webových stránek,

 propagace hasičů při akcí pořádaných obcí

 pořádání přednášek, besed a instruktáží o charakteru možného ohrožení

obyvatelstva na území obce,

 vysílání pořadů s tématikou ochrany obyvatelstva v místním televizním a

rozhlasovém vysílání.

Právnické a fyzické osoby poskytují informace prostřednictvím:

 přednášek, besed, instruktáží určených pro zaměstnance,

 propagace informačních materiálů v jídelnách, sálech, vestibulech, klubovnách atd.,

 spolupráce s HZS při zajišťování preventivně výchovné činnosti.

3.2 Fáze informování
Informovanosti obyvatelstva je věnována stále větší pozornosti nejen v ČR, ale i

v rámci členských států evropské unie (dále jen „EU“). Cílem informování je zvyšovat

povědomí o možnostech prevence, varování před MU, vhodné chování během a po

skončení MU. Máme různé roviny informovanosti, jedná se o: evropskou, národní,

regionální, obecní, a o rovinu na úseku právnických a fyzických osob. Zaměření na různé

cílové skupiny, které chceme oslovit: děti a školní mládež, dospělé obyvatelstvo, cizinci,

občané EU, občané mimo EU.
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3.3 Cíle a formy přípravy
Chceme-li, aby byla příprava obyvatelstva na MU zabezpečena efektivně, musíme

se zaměřit na získání základních znalostí, dovedností a způsobu chování:

 po vyhlášení varovného signálu,

 telefonních čísel tísňového volání,

 místech poskytování nezbytných informací,

 použití přenosných hasicích přístrojů a způsobů hašení malých požárů,

 chování při vyhlášení evakuace (evakuační zavazadlo, zásady opuštění bytu),

 ukrytí s využitím ochranných vlastností budov,

 použití improvizovaných prostředků ochrany dýchacích cest, zraku a povrchu těla,

 opatření v případě povodní, úniku nebezpečných látek, napadení chemickým,

biologickým nebo radioaktivním terorismem,

 poskytování první pomoci,

 provádění částečné dekontaminace,

 chování v případě vyhlášení epidemiologických a epizootických opatření, zejména

hygienických opatření v prostoru karantény,

 chování v případě hrozícího nebo již uskutečněného teroristického útoku. [17]

Výčet uvedených znalostí a dovedností na jedné straně umožňují ochranu občana a

na druhé straně vytvářejí jakýsi předpoklady k poskytnutí účinné pomoci spoluobčanům.

Bohužel, v dnešní době nelze úplně zabránit vzniku MU. Ale existující preventivní

činnosti jsou jakousi cestou pomocí níž lze daného cíle dosáhnout. Na jedné straně se snaží

předejít vzniku MU, snížit tak pravděpodobnost jejího vzniku nebo snížit škodlivé

působení před jejím vznikem a na druhé straně mít informovaného a sebevzdělaného

občana.
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3.6 Organizace a řízení ochrany obyvatelstva v ČR a v Německu
„Civilní nouzové plánování ČR je chápáno jako proces plánování opatření

k zajištění ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, ochraně obyvatelstva, trvalé

funkčnosti veřejné správy a přijatelné činnosti státu a obyvatelstva“. [7] Jeho nedílnou

součástí je CO, světově uznávaný pojem, vedle níž je užíván specifický pojem „ochrana

obyvatelstva“. Jejím cílem je chránit civilní obyvatelstvo před nebezpečím, pomoci mu

odstranit bezprostřední účinky MU a vytvořit nezbytné podmínky pro jeho přežití.

3.6.1 Česká republika

ČR je administrativně-správně členěna na 14 krajů. Mezi nejčastěji se vyskytující

katastrofy patří: požáry, bouřky, úniky plynu, exploze, záplavy a povodně, krupobití a

přívalové deště, námrazy a náledí, sněhové vánice a kalamity, vichřice, teplotní inverze,

obtížná vedra a sucha, havárie v chemickém objektu, havárie v dopravě, emigrační vlny a

další. [7] V právním řádu ČR není ochrana obyvatelstva řešena samostatným zákonem, ale

je zakotvena v zákoně o IZS a v prováděcím předpisu k tomuto zákonu, ve vyhlášce

Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, ve

znění pozdějších zákonů. A plno dalších zákonů, jejichž výčet je uveden viz výše. Uvedené

legislativní akty tvoří právní základ systémového pojetí ochrany obyvatelstva.

V souvislosti s měnícími se potřebami, poznatky a novými trendy v ochraně obyvatelstva

ve světě jsou legislativní akty průběžně novelizovány.

Vzdělání k ochraně obyvatelstva vychází z platné legislativy kde:

Ministerstvo vnitra koordinuje přípravu na ochranu obyvatelstva, usměrňuje IZS,

zpracovává koncepci, zajišťuje provoz jednotného systému varování a vyrozumění, zřizuje

vzdělávací zařízení a rozhoduje o humanitární pomoci v zahraničí.

Kraj zajišťuje připravenost na MU, provádění záchranných a likvidačních pracích

a ochranu obyvatelstva. Tyto úkoly plní pomocí HZS kraje.

Obec s rozšířenou působností také zajišťuje připravenost na MU, provádění

záchranných a likvidačních pracích a ochranu obyvatelstva. Tyto úkoly také plní pomocí

HZS kraje.
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Obec zajišťuje připravenost na MU a podílí se na provádění záchranných a

likvidačních pracích a na ochraně obyvatelstva.

Právnické a fyzické osoby zajišťují přípravu na ochranu obyvatelstva u svých

zaměstnanců.

Občan má právo na informace o opatřeních k ochraně obyvatelstva a na poskytnutí

instruktáže a školení ke své činnosti při MU ale má povinnost a spoluzodpovědnost za

svou ochranu.

Vzdělávání obyvatelstva je prováděno diferencovaně v souladu s platnou

legislativou a koncepci vzdělání pro:

- zaměstnance v ústředních správních úřadech a v Úřadu vlády ČR,

- státní zaměstnance a úředníky samosprávných celků,

- odborný personál zařízení CO,

- právnické a podnikající fyzické osoby.

3.6.2 Německo

Německo je administrativně-správně členěno na 16 spolkových zemí. Možné

události, které mohou Německo ohrozit, je možno rozdělit do tří skupin:

- události způsobeny přírodními vlivy (povodně, silné větry)

- události související s civilizačními problémy (dlouhodobé přerušení dodávky

proudu, nedostatek pitné vody, narušení dopravní infrastruktury, únik

nebezpečných látek a hromadné nehody)

- události, jejichž důsledkem je velký počet zraněných nebo nemocných osob

(epidemie, nehoda s hromadními zraněními). [7]

Ústava Německa (Grundgesetz) z roku 1949 reguluje roli německé vlády v oblasti

ochrany obyvatelstva. Odpovědnost za ochranu obyvatelstva v době míru náleží

spolkových zemím a je regulována právními předpisy. Každá země má vlastní krizové

zákony, které vychází z různých právních a organizačních struktur každé země. [18] Za

ochranu obyvatelstva a pomoc při každodenních událostech nesou největší podíl

odpovědnosti obce, v případě katastrof odpovídají spolkové země a v případě války

spolkový stát.
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Pevnou řídící strukturou ochrany obyvatelstva na spolkové úrovni je Spolkový úřad

pro ochranu obyvatelstva a pomoc při katastrofách (Bundesamt für Bevölkerungsschutz

und Katastrophenhilfe) ve Spolkovém ministerstvu vnitra.

Problematika informování a vzdělávání obyvatelstva v rámci sebeobrany dle

zákona o civilní ochraně (Gesetz über den Zivilschutz) náleží obcím. Tento zákon si

zakládá na podstatě, že preventivně plánovací opatření je spatřováno v informování

samotného obyvatelstva. Vysoká informovanost občanů spočívá ve zdokonalovací

schopnosti k poskytování vlastní pomoci při MU. Základem prevence je schopné

obyvatelstvo provádějící nouzová opatření a mající potřebné znalosti a dovednosti

k správnému chování při MU. Za tímto účelem obce vydávají nebo používají (brožury,

letáky, filmy, internetové stránky, semináře, zpravodaje atd.). Toto široké informační

spektrum je adresováno médiím a obyvatelstvu.

Za zmínku stojí zmínit internetovou adresu (www.bbk.bund.de), kde jsou

poskytovány informace o ochraně při katastrofách, o předchozích MU a postupech na

obnovu, situační zprávy a varování v případě nebezpečí. Tyto internetové stránky patří

Spolkovému úřadu pro ochranu obyvatelstva a pomoc při katastrofách (Bundesamt für

Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe).

Dílčí závěry:

Podle získaných informací lze konstatovat, že Německo disponuje daleko větším

počtem sebevzdělaných občanů a zájem o CO je vetší než u nás. Tento úspěch lze

připisovat Spolkovému úřadu pro ochranu obyvatelstva a pomoc při katastrofách

(Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe), který informuje své

obyvatelstvo prostřednictvím již zmíněné internetové stránky. A obcím, které využívají

širokého spektra informačních prostředků k sebeochraně obyvatelstva a vzájemné pomoci.
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4 Současný stav přípravy obyvatelstva k sebeochraně v ČR

Ochrana života a zdraví osob, životního prostředí, a jejich majetku, tvoří základní

zásadu a předpoklad bezpečného státu. V dnešní době se obyvatelstvo připravuje

k sebeochraně už na základních a středních školách. Kde je cíleně zaměřeno na naše žáky a

studenty, neboť ty tvoří naší budoucnost. Další vzdělání je zajištěno na základě získání

kvalifikace cestou vyššího odborného nebo vysokoškolského vzdělání v rámci

akreditovaných vzdělávacích studijních programů dle zákona o vysokých školách [19].

Další cesta, jak získat povědomí o této problematice je příprava samotného obyvatelstva

v územním obvodu obce. Vzdělávání samotného obyvatelstva si zajišťuje každá obec či

město samostatně, a to přípravou svých občanů k sebeochraně na základě dobrovolnosti.

4.1 Příprava školní mládeže k sebeochraně
Po roce 2000 začlenily všechny základní a střední školy tématiku ochrany člověka

za MU do svých vzdělávacích programů. K začlenění této tématiky do vzdělávacích

programů byla vydána metodická příručka „Ochrana člověka za mimořádných událostí“.

Příručka slouží jako návod k přípravě žáků na dopady předpokládaných následků MU a

živelných pohrom, které mohou přivodit ztráty na životech nebo majetku.

Tématika ochrany člověka za MU se předpokládá v rozsahu nejméně šesti

vyučovacích hodin ročně v každém ročníku. [20] Zařazení tématiky jako samostatný obor

nebo do příslušných předmětů rozhoduje každý ředitel školy samostatně. Předpokládá se,

že žáci na základních školách se s příslušnou problematikou seznamují. A studenti na

středních školách si problematiku opakují a více prohlubují.

Problematice ochrany obyvatelstva se v našich základních a středních školách

nedostává potřebné pozornosti. Učitelé zabývající se danou problematikou na školách

nejsou v dnešní době patřičně vyškoleni. Rozhodujícím prvkem, ve vzdělání žáků a

studentů, by měl být profesionálně vyškolený instruktor. Dá se říct, že ten kdo je ve styku

s danou problematikou každodenně disponuje patřičnými znalostmi. Například příslušníci

HZS, záchranáři, policie a další odborně vyškolený personál.  Z pohledu žáků a studentů

není problematika vnímána jako zvlášť důležitá. Přitom samotná výuka je jedna
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z nejlepších možností způsobů osvěty, kdy prostřednictvím dětí dopravujeme informace

k dospělým osobám.

4.2 Příprava obyvatelstva k sebeochraně
V ČR spočívá příprava obyvatelstva k sebeochraně na dobrovolnosti občanů a

jejich vlastního zájmu o danou problematiku. Občan má v dnešní době mnoho příležitostí,

kde tyto informace získat. Má možnost se informovat, dle zákona o IZS, přímo u GŘ HZS,

HZS krajů, městských nebo obecních úřadů, a tyto informace jim budou poskytnuty. U

výše uvedených institucí má možnost získat potřebné informace uveřejněné na jejich

internetových stránkách. Na internetu jsou k dispozici všechny vydané příručky, metodické

pomůcky, videozáznamy k předcházení a zvládaní MU.

Částečně je prováděno informování obyvatelstva k sebeochraně v okolí JE a

provozoven s výskytem nebezpečných chemických látek. Informování občanů probíhá

formou školení a je zabezpečováno vydáním příslušných příruček (např. příručka pro

případ ohrožení, kalendář chování obyvatelstva v případě havárie s únikem nebezpečných

chemických látek, příručka pro ochranu obyvatel v případě radiační havárie JE Temelín,

příručka pro ochranu obyvatel v případě radiační havárie JE Dukovany).

Příprava obyvatelstva na předcházení a zvládání MU naráží na dva problémy. První

je nezájem občanů o tuto problematiku a ten druhý nedostatek finančních prostředků. Ať se

stát snaží, prostřednictvím svých státních orgánů, orgánů územních samosprávných celků a

záchranných složek, prosadit osvětu mezi občany, stále se jim nedaří vzbudit dostatečný

zájem. Ochrana obyvatelstva je tedy oblastí, která zůstává pro spoustu lidí poměrně

neznámá nebo i často podceňována. Zájem vzroste většinou pouze v době, kdy se něco

děje, nejčastěji povodně. Občané se začnou daleko více zajímat o to, jak se chovat při

takových MU. Po odpadnutí situace již občané tyto informace opět nevyhledávají.

4.3 Materiální zabezpečení
Pokud chce obec dosáhnout vyšší úrovně připravenosti svých občanů na zvládání a

předcházení MU musí využívat převážně vlastních zdrojů. Ze zpracovaných havarijních

nebo i z povodňových plánů vychází potřeba materiálního zabezpečení pro přípravu

obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci. Vyplývající materiální zabezpečení úkolů
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z těchto plánů lze realizovat: převážně z vlastních finančních zdrojů konkrétní obce,

využitím bezúplatného převodu nepotřebného materiálu od Armády ČR, a v poslední řadě

prostřednictvím účelových dotací státu.

4.4 Problémy vedoucí k nedostatečné osvětě mezi obyvatelstvem
Příprava obyvatelstva k sebeochraně probíhá u nás i v jiných zemích na společném

základu. Všude jsou k dispozici stejné informační prostředky, kterými lze zabezpečit

informování obyvatel o sebeochraně. Můžeme mezi ně zařadit: televizi, mobilní telefony,

internet, rozhlas, rádio atd. Můžeme konstatovat, že informování obyvatelstva je v této fázi

zajištěno. Samotná činnost obyvatelstva během některé situace vedoucí k MU však závisí

na předchozí přípravě a jeho úrovně informovanosti. Ta se od jiných zemí značně liší,

závisí na finančních prostředcích a na uvědomělosti samotného obyvatelstva.

Z výše uvedeného konstatování lze vyvodit tyto problémy vedoucí k nedostatečné

osvětě mezi občany:

- Dořešení vzájemných vazeb a jasné definování úkolů vedoucí k ochraně

obyvatelstva mezi jednotlivé úrovně veřejné správy. Zejména stanovení větší

odpovědnosti a dohled na dodržení povinností obcím a jejím starostům, neboť ti

jsou nejblíže svým občanům a dokážou poskytnout informace pro konkrétní MU,

která dané obci hrozí. Proto by měly být orgány územní samosprávy hlavním

řídicím prvek v problematice přípravy obyvatel k sebeochraně.

- Informací potřebných k ochraně a přípravě obyvatel na MU je velké množství, až je

orientace v nich nepřehledná. Do dnešní doby neexistuje ucelený zdroj jednotlivých

informací. Při snaze plnit zákonné povinnosti mají problém vedle občanů i

pracovníci orgánů krizového řízení získat relevantní informace.
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Dílčí závěry:

Po provedeném rozboru právních a metodických předpisů, zpracovaných plánů

k ochraně obyvatelstva a poznatků získaných při práci s občany, lze konstatovat tyto dílčí

závěry:

Zápory:

- Nesnadná orientace v právních a metodických předpisech.

- Není vytvořen jednotný právní předpis, kde by byla ochrana obyvatelstva

zakotvena, ale i tak není jisté, jestli by to situaci vyřešilo.

- Ochrana obyvatelstva je oblastí pro spoustu lidí poměrně neznámá a často i

podceňovaná, a hlavně převládá nezájem občanů o tuto problematiku,

- Neexistuje jednotný internetový portál jako komplexní informační zdroj, jak pro

orgány krizového řízení, tak pro samotné obyvatelstvo. Hlavní úkol portálu by byl

spatřován v jednotnosti a ucelenosti informací k sebeochraně a vzájemné

svépomoci pro občany na všech úrovních veřejné správy. Zároveň by zajišťoval

vyšší míru fungování mezi řídícími a výkonnými orgány krizového řízení.

Provozovatel jednotného internetového portálu by mohl být třeba HZS ČR.

- Ve všech obcích není k dispozici výcviková základna CO s příslušným materiálně-

technickým zabezpečením, kvůli nedostatku finančních prostředků. A dá se

konstatovat, že příprava orgánu krizového řízení a samotného obyvatelstva je pak

nedostatečná. Neboť výcvikové základna se dá využít jako komplexní pracoviště

pro školení a cvičení dobrovolníků, dobrovolných hasičů nebo samotné veřejnosti.

(další informace v praktické části).

Klady:

- Systém vzdělávání obyvatelstva k sebeochraně je částečně organizován v okolí JE a

provozoven s výskytem nebezpečných chemických látek.

- V systému vzdělávání je věnována pozornost k zvyšování odborné připravenosti

konkrétních osob, odpovídajících za ochranu obyvatel.
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5 Metody práce

K napsání diplomové práce byla použita metoda sběru dat a informací, metoda

logická, deduktivní, empiricko-kognitivní a metoda řízeného rozhovoru. Byla využita

analýza dokumentů zaměřená na studium platných právních norem a předpisů v České

republice, a nebytné doplnění těchto informací z odborných knih.

V prvních dvou kapitolách byla použita metoda sběru dat a informací a poté metoda

logická, kdy bylo vycházeno z širokého množství zákonů a právních předpisů, upravující

problematiku ochrany obyvatelstva, plnění úkolů ochrany obyvatelstva a metodických

příruček vydaných pro danou problematiku. Dále bylo využito terminologického slovníku

krizového řízení a odborných knih zaměřených na ochranu obyvatelstva.

Ve třetí a čtvrté kapitole byla využita kombinace metody logické a deduktivní.

Autorka vycházela z odborných knih a informace doplnila ze studijních materiálů a

učebnic.

V šesté a sedmé kapitole byla využita metoda řízeného rozhovoru s pracovníkem

Městského úřadu Šumperk, konkrétně s tajemníkem bezpečnostní rady ORP (dále jen „BR

ORP“). Využitím empiricko-kognitivní metody na dotazník, který slouží k ověření zpětné

vazby, a také pro zjištění informovanosti našich občanů ve městě a přilehlých obcích.
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6 Příprava obyvatelstva k sebeochraně v podmínkách města
Šumperk

Ve městě Šumperk neexistuje žádný samostatný koncept přípravy obyvatelstva

k sebeobraně. Po teoretické stránce je všechno zakotveno v rámci havarijního plánování

v havarijním plánu kraji. V praxi jsou občané města Šumperk připravování k sebeochraně

na základě různých prostředků a pomůcek k informování občanů a hlavně tzv. pod názvem

„akce pro obyvatelstvo“. Akce pro obyvatelstvo je organizována z pozice Městského úřadu

na základě iniciativy tajemníka bezpečnostní rady ORP Šumperk a za pomoci

dobrovolníku civilní ochrany v Šumperku.

Cílem města je informovat o možných MU, které nás mohou postihnout a jejich

řešení na ochranu života, zdraví a majetku. Má se za to, že důležitým předpokladem

v systému ochrany obyvatelstva je dobře informovaný a vzdělaný občan. Informování

veřejnosti o sebeochraně ve městě Šumperk a přípravě na ní je organizováno pod názvem

civilní ochrana. V zájmu srozumitelnosti jsou pod formulací „civilní ochrana“ pracovně

zahrnuty další oficiální odborné termíny, formulace a opatření související s MU a KS. A

pod formulací „situace civilní ochrany“ je myšlena povodeň, havárie, tři dny bez elektřiny

nebo jiná MU spojená s ohrožením životů a zdraví lidí a životného prostředí.

Dobrovolníci civilní ochrany

Na území města Šumperka jsou dobrovolníci CO už od roku 2000, od stejného

roku, kdy byla založena základna CO. „Dobrovolník je člověk, který ze své vlastní vůle a

ve svém volném čase bez nároku na odměnu pomáhám lidem kolem sebe a zapojuje se do

veřejně prospěšných aktivit.“ [21] Dobrovolníci CO v Šumperku jsou stále se rozrůstající

tzv. „skupinkou nadšenců“ s cílem pomáhat a být nápomocný druhým. Město Šumperk

stále hledá nové dobrovolníky CO, protože těch není nikdy dostatek. Dobrovolníkem se

může stát každý občan, který dovršil věku 18 let (ale není to podmínkou), s dobrým

zdravotním stavem a hlavně s poctivým zájmem o CO.

V součastné době má město 26 dobrovolníku CO. Jedná se o občany města

Šumperk a sousedních obcí. Smyslem je využít zájmu části občanů o svou obecnou

prospěšnost, bez očekávání nějakých benefitů. Součastně se plánuje využití dobrovolníků
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CO při poskytování pomoci obyvatelstvu při situacích CO. V době mimo situace CO jsou

dobrovolníci hlavními organizátoři všech akcí CO (Akce CO jsou popsány v textu níže),

zajišťují vzdělání a propagují CO pro děti a mládež. I dobrovolníci jsou jakousi formou

úsilí o vtahování lidí do CO. Dobrovolníci absolvovali jen za uplynulý rok 10 posledních

sobot v měsíci setkání na základně CO Luže. Setkání se konala k přípravě na činnosti při

situaci CO nebo z hlediska přípravy na „mírové“ činnosti.

Dále se dobrovolníci podílejí na zajištění: přípravy a zabezpečení průběhu akcí pro

obyvatelstvo, relací na občanském rádiu, pomoci při výukových akcích pro školy, činnosti

v oblasti materiálního a technického zabezpečení. Lze konstatovat, že bez dobrovolníků by

zmíněné akce nebylo možné realizovat.

Základna civilní ochrany na Lužích

Základní význam pro konání všech akcí, včetně propagace, měla a má základna CO

Luže. Relevantní chování a samotná činnost obyvatelstva při situacích CO je jednou

z klíčových podmínek pro zvládání situace CO.

Základna CO v Šumperku byla zřízena v roce 2000, a byla postupně

rekonstrukcemi vybudována do dnešní podoby. Jde o budovu dřívějšího odborného

učiliště. V dnešní době slouží jako základna CO a jde zde zřízena i nouzová ubytovna.

Nouzové ubytování bylo původně zamýšleno pro cca 100 lidí, ale po přehodnocení kvůli

nedostatku místa byla kapacita snížena na ubytování cca 60 lidí.

Zařízení CO je celoročně využíváno jako pracoviště pro školení dobrovolných

hasičů, dobrovolníků CO a jako zázemí pro výukové akce pro školy.

Na základně CO se pořádají i „dny otevřených dveří“, kdy občané mají možnost

vidět tuto základnu zevnitř, a konají se zde naučné akce pro veřejnost. Základna CO

vytváří nezbytné podmínky pro činnost města v CO. Bez základny a jejího vybavení by

nebylo možné tyto činnosti realizovat.
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6.1 Prostředky a metody k přípravě obyvatelstva k sebeochraně ve městě

Šumperk

Město Šumperk a další obce a města, mají povinnost seznamovat právnické a

fyzické osoby ve svém správním obvodu s charakterem možného ohrožení a k tomu

připravenými opatřeními pro zmírnění dopadu jejich ohrožení. Zákon o IZS stanovuje, že

za tímto účelem obce organizují školení. Zákon však nestanovuje, v jakém rozsahu má být

toto školení prováděno. Navíc nemůže Město občany k účasti na těchto školení nutit. Měla

by jim být poskytnuta možnost se na těchto školení zúčastnit.

Informování obyvatelstva se provádí na základě potřeby informovat. Veřejnost

sama o sobě nejeví zájem. Veřejnost z oficiálních informací odvozuje, že o vše se postará

HZS ČR. Proto se v Šumperku provádí informování veřejnosti na základě konstatování, že

skutečnost je jiná. Občané mají, podle § 31 krizového zákona a § 25 zákona o IZS, právo

na nezbytné informace o připravených opatřených, to znamená, že se můžou přijít zeptat

přímo na Městský úřad Šumperk, a informace jim budou poskytnuty. Ale jak je uvedeno

v předchozím textu, občané o toto nejeví velký zájem. V našem městě mají občané

možnost získat relevantní informace k sebeochraně a přípravě na ni prostřednictvím:

- relací na občanském rádiu CB,

- vývěsek CO,

- informačních pomůcek a letáků,

- výukových akcí pro školy,

- zábavy na základně CO Luže,

- a dalších akcí pro obyvatelstvo.

Relace na občanském rádiu CB.

Informování veřejnosti v oblasti CO ve městě probíhá prostřednictvím relací na

občanském rádiu CB. Občanské rádio je jedním z možných prostředků pro komunikaci

mezi krizovým štábem města a veřejností při situaci CO. Smyslem relací je udržet

povědomí o využitelnosti občanského rádia pro CO. Cílem je propagovat CO a určitým

způsobem připravovat obyvatelstvo k sebeobraně. Tuto činnost organizuje město Šumperk,

konkrétně tajemník bezpečností rady ORP Šumperk. Relace na občanském radiu se konají

každou první středu v měsíci dopoledne, první pátek v měsíci odpoledne a první sobotu
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v měsíci dopoledne. Za minulý rok se uskutečnilo 31 relaci pro veřejnost. Jejich program

se týkal „provozu“ CO a informací z odborného časopisu „112“. HZS Olomouckého kraje

se pravidelně účastní relací CO ve městě. Dle potřeby do programu relací přispívá Městská

policie Šumperk, Armáda spásy Šumperk, anebo jsou zde sdělovány informace Sborem

dobrovolných hasičů. Dále se uskutečnilo osm relací se základními školami na území

města Šumperka. Na závěr školního roku byli nejaktivnější účastnící ze základních škol

odměněni vstupenkami do kina. Kromě těchto pravidelných relací město pořádá také

zvláštní relace, do kterých jsou zváni různí hosté, např. starostové ORP, zástupci

humanitárních organizací a další.

Občanské rádio CB je využíváno pro CO, ale v době mimo situace CO je

využíváno ke komunikaci s občany a obcemi v různých záležitostech života ve městě a

okolí. Při MU a KS je však plánováno využití občanského rádia CB pro informování

obyvatelstva, obcí a organizací o průběhu situace a činnosti krizového štábu ORP. Zároveň

se počítá se zpětnou vazbou, tedy že stejným způsobem bude krizový štáb ORP informovat

o situaci ve městě a okolí.

Vývěsky civilní ochrany

V tomto případě je vývěskou myšlena vývěsní skříňka. Snahou je působit na

obyvatelstvo i jiným prostředkem, který se liší od tradičních způsobů užívaných

k masovému ovlivňování obyvatelstva. Na území města se nachází šest vývěsek CO.

Vývěsky se nachází na: ulici Uničovská u prodejny Hruška, čistírna u hlavní pošty,

křižovatka ulic Bludovská a Langrova, náměstí Republiky u prodejny Hruška, Masarykovo

náměstí, křižovatka ulic Husitská a Kozinova. Obsah vývěsek tvoří informace pro

obyvatelstvo z oblasti CO, požární ochrany, zdravotnické první pomoci, bezpečnosti

silničního provozu a dalších oblastí bezpečnosti. Desetkrát za rok byl obsah vývěsek

aktualizován, přičemž se dodržuje pravidlo, aby každá vývěska měla jiný obsah.

S vývěskami souvisí záležitost s názvem „Hra civilní ochrany“. Primárním

smyslem této hry je propagovat vývěsky civilní ochrany a šířit jejich informace občanům.

V souvislosti s aktualizací obsahu vývěsek je různými způsoby zveřejňována otázka a

odpověď na ni se nalézá v některých z vývěsek. Za správnou odpověď je poté udělena
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odměna. Zveřejňování otázky a správné odpovědi je řešeno např. v položce tiskové zprávy

na webu města.

Informační pomůcky a letáky

Další způsob, kterým se předávají důležité informace občanům. Jedná se o sdělení

informací k chování a svépomoci občanů při různých situacích CO ve veřejném sektoru.

Propagaci činnosti města v CO je zajišťována také pracovištěm BR ORP Šumperk. Tato

sdělení obsahují tématiku nejen CO, související zdravotnické pomoci, požární ochrany ale

i různých témat bezpečnosti, přípravy občanů k obraně státu a mezilidských vztahů.

Z aktivit v tomto směru lze na veřejnosti odvozovat vtah orgánů města k oblasti CO.

Za rok 2016 byly navrženy a pořízeny nové letáky pro občany (nouzové přežití,

příprava občanů k obraně státu atd.). U stávajících letáků bylo provedeno průběžné

inovování, třídění z hlediska zastaralosti a dalšího použití.

Výukové akce pro školy

Tento druh akcí mimo jiné pracuje s vizí, že prostřednictvím žáků a studentů budou

informacemi zasaženi i jejich rodinní příslušníci různého věku. Akce se pořádají na

základně CO Luže. Pro žáky a studenty jsou připraveny různé stanoviště s cílem splnit

požadované úkoly. Třeba stanoviště zdravotnické první pomoci, varování a vyrozumění,

občanského rádia CB, požární ochrany nebo stanoviště historie a současnosti Armády ČR.

V minulém roce se uskutečnilo pro tento účel 22 akcí pro žáky a studenty 13 škol. Reakce

a ohlasy škol jsou velmi dobré, školy mají sami zájem se akcí zúčastnit. Partnery a

zabezpečujícím personálem u akcí pro školy jsou dobrovolníci CO, Střední zdravotnická

škola, PONTIS Šumperk o.p.s., Československá obec legionářská, Muzeum silnic

Vikýřovice a SBS Autoškola Šumperk.

Zábava na základně civilní ochrany Luže

Smyslem akce je mimo jiné informovat veřejnost o existenci základy CO Luže. Na

základně CO je každý rok připravena soutěž pro základní a střední školy pod názvem
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„CIVILNÍ OCHRANA rok XXXX“. Soutěž je příspěvkem Města Šumperka do výuky

civilní ochrany ve školách.

Základna CO je přístupná i široké veřejnosti, zejména v „den otevřených
dveřích“. Občané mají možnost vidět základnu zevnitř nebo se zúčastnit naučné akce.

V areálu základny CO jsou umístěny různé stanoviště (s tématikou: zdravotnické první

pomoci, požární ochrany, civilní ochrany, Armády ČR, Městské policie, bezpečnosti

silničního provozu a ochrany životního prostředí) k připomenutí, poučení a k zábavě dětí a

jejich rodičů. Následuje komentovaná prohlídka nouzové ubytovny a výstava fotografii u

různých předešlých akcí. Smyslem této akce je připomenutí, že existují hrozby CO a jejich

zdárné zvládnutí je podmíněno tím, že každý občan přiloží tzv. ruku k dílu. Informování o

tom, že město se připravuje na poskytnutí pomoci při situacích CO, tím že provozuje

základnu CO.

Další akce pro obyvatelstvo

Adresátem veškero snažení CO je obyvatelstvo. Bylo by proto nesmyslné nesnažit

se různými způsoby o vtahování obyvatelstva do CO. Dalšími pozitivně vnímanými

akcemi ve městě Šumperk jsou: Akce „Zdravotnická první pomoc pro veřejnost“, akce

jako „Muzejní noc v Muzeu silnic Vikýřovice“ a akce „Sobotní odpoledne v Muzeu
silnic Vikýřovice“. Propagace k výše uvedeným akcím obsahovala informace nejen ke

konkrétním akcím, ale i informace CO obecné a dlouhodobě platné.

Akce „Zdravotnická první pomoc pro veřejnost“ přešla od loňského roku do

zásadní gesce Střední zdravotnické školy v Šumperku. Ze strany města byla poskytnuta

pomoc v materiálním zabezpečení a v propagaci. Dle různých signálů lze konstatovat, že

tři díly této akce v roce 2016 byly pokračováním jejího pozitivního vnímání. Akce

„Muzejní noc v Muzeu silnic Vikýřovice“ v polovině svého programu obsahovala tématiku

garantovanou z hlediska CO. Kalkulovaná účast na cca 400 osob ukázala další pozitivní

potenciál tohoto formátu akce. Na tuto akci navázalo o pár měsíců později „Sobotní

odpoledne v Muzeu silnic Vikýřovice“. Kalkulovaných 200 účastníků, vzhledem k různým

sousedním akcím ve stejný den (např. letecký den), prokázalo perspektivu spolupráce

s Muzeem silnic.
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6.2 Dotazníkové šetření a jeho výsledky
Ve městě Šumperk jsou předávány informace o problematice ochrany obyvatelstva

různými formami. Ale chybí zpětná vazba k ověření jejich znalostí, proto se autorka

rozhodla ověřit zpětnou vazbu formou anketního dotazníku. Dotazník obsahuje 20

otázek ze základních předpokladů ochrany člověka a o činnosti CO v Šumperku.

V poslední části dotazníku měli občané možnost se vyjádřit, jakou formou se chtějí o

činnosti CO více dozvědět. Cílem tohoto průzkumu bylo:

- zjistit úroveň informovanosti občanů k sebeochraně ve městě Šumperk a okolí,

- zjistit jaký je zájem občanů o tyto informace včetně zvyšování znalostí,

- a zároveň podat základní informace pro případ ohrožení MU.

Dotazník umožnil autorce získat odpovědi na předem připravené otázky.

Zpracování bylo poměrně snadné a rychlé. Dotazník byl zvolen i přes to, že si je autorka

vědoma jeho nedostatků, jako např. nesprávného pochopení otázek a jejich interpretace.

Autorka se zaměřila na posledních šest otázek z dotazníkového šetření, neboť ty

jsou pro diplomovou práci stěžejní a přínosem. Zbytek otázek sloužil k ověření znalostí

občanů. Všechny otázky z dotazníku a zaznamenané odpovědi respondentů jsou zařazeny

v příloze č. 1.

V dotazníku bylo osloveno celkem 227 respondentů (128 žen a 99 můžu), z toho

153 zaměstnaných, 6 nezaměstnaných, 43 studentů a 25 důchodců. Dotazník byl veřejný, a

výsledky dotazníku jsou také veřejnosti přístupné. Podařilo se oslovit respondenty i ze

sousedních obcí. Dotazník byl anonymní a sdílen na sociálních sítích. Podle zpětné reakce

autorka ví, že dotazník vyplnili zaměstnanci Městského úřadu Šumperk, Katastrálního

úřadu v Šumperku, studenti Gymnázia v Šumperku a žáci základní školy v Libině (obec ve

správním obvodu ORP Šumperk). Z dotazníku vyplývá, že oslovení respondenti, z města

Šumperka a okolních obcí, mají nějaké základní předpoklady k sebeochraně. Ví něco málo

o CO, a že má město zřízenou základnu CO. Respondenti dále mají základní povědomí o

tom, jaká MU jim hrozí, a co obsahuje evakuační zavazadlo, znají signál všeobecné

výstrahy a ví, co mají dělat po zaznění tohoto signálu.
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Otázka č. 15. Víte něco o civilní ochraně v Šumperku?

Tabulka č. 1. Odpovědi respondentů na otázku

Odpověď Počet respondentů Procentuální zastoupení

ne 68 30 %

ano 50 22 %

Něco málo ano 93 41 %

Ne a nemám tušení, co název znamená 16 7 %

Graf č. 1. grafické znázornění dotazníkové otázky

Komentář: Pozitivní zjištění, že občané vědí něco málo CO v Šumperku.

Otázka č. 16. Město Šumperk má zřízenou základnu civilní ochrany. Byli jste

se na ni podívat, třeba v rámci některé „akce civilní ochrany“?

Tabulka č. 2. Odpovědi respondentů na otázku

Odpověď Počet respondentů Procentuální zastoupení

ano 96 43 %

ne 98 42 %

do dnešního okamžiku jsem o tomto
nevěděl/a 33 15 %

41%

30%

22%
7%

15.  Víte něco o civilní ochraně v Šumperku?
něco málo ano

ne

ano

Ne a nemám tušení, co název znamená
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Graf č. 2. grafické znázornění dotazníkové otázky

Komentář: Pozitivní zjištění, že převážná většina občanů jen nezná, ale byla se podívat na

základně CO. U této otázky panovaly obavy, že nebude oslovena skupina, která se těchto

akcí účastní.

Otázka č. 17. Znáte „akce civilní ochrany“ v Šumperku a zúčastnili jste se

nějaké?

Tabulka č. 3 Odpovědi respondentů na otázku

Odpověď Počet respondentů Procentuální zastoupení

ano znám, ale neúčastním se těchto akcí 85 38 %

ano znám a účastním se těchto akcí 39 17 %

ne neznám a neúčastním se těchto akcí 103 45 %

Graf č. 3. grafické znázornění dotazníkové otázky

43%

42%

15%

16. Město Šumperk má zřízenou základnu
civilní ochrany. Byli jste se na ni podívat,

třeba v rámci některé „akce civilní ochrany“?

ano

ne

do dnešního okamžiku jsem o tomto nevěděl/a

45%

38%

17%

17. Znáte „akce civilní ochrany“ v Šumperku a
zúčastnili jste se nějaké?

ne neznám a neúčastním se těchto akcí

ano znám, ale neúčastním se těchto akcí

ano znám a účastním se těchto akcí
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Komentář: U této otázky se vyplnily obavy. Nepodařilo se oslovit patřičné množství

respondentů, kteří se těchto „akcí“ pravidelně účastní. Na základě tvrzení tajemníka BR

ORP Šumperk je účast na těchto „akcí“ docela veliká. Ale i přes to je potřeba tuto činnost

města více propagovat, a nalákat nové lidi.

Otázka č. 18. Civilní ochrana pořádá každou první středu v měsíci pravidelné

relace na občanském rádiu CB. Cílem je propagovat civilní ochranu a určitým
způsobem připravovat obyvatelstvo k sebeochraně. Posloucháte vysílání relací?

Tabulka č. 4. Odpovědi respondentů na otázku

Odpověď Počet respondentů Procentuální zastoupení

ano 20 9 %

ne 127 56 %

občas 21 9 %

ne a nemám tušení, že něco takové
existuje 59 26 %

Graf č. 4. grafické znázornění dotazníkové otázky

Komentář: Poslechovost je na občanském radiu. Ale tyto relace poslouchá, z řad občanů,

tzv. „stálá skupinka nadšenců“. Je potřeba tyto informace o relaci mezi občany více

propagovat a přilákat nové lidi.

56%26%

9%
9%

18. Posloucháte vysílání relací?

ne

ne a nemám tušení, že něco takového existuje

ano

občas
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U posledních dvou otázek měli respondenti možnost vybrat více odpovědí,

popřípadě dopsat vlastní odpověď.

Otázka č. 19. Jakým způsobem se chcete více dozvědět o činnosti civilní

ochrany v Šumperku a přípravě k sebeochraně? Prostřednictvím:

Tabulka č. 5. Odpovědi respondentů na otázku

Odpověď Počet respondentů Procentuální zastoupení

informačních letáků 122 54 %

speciálních seminářů 23 10 %

besed s občany 50 22 %

televizních spotů 47 20 %

Dopsání vlastní odpovědi

Komentář: Mezi vlastní odpovědi respondentů patřili: internet, e-mailem, webové stránky

města, cvičení s dětmi, besedou pro žáky ve škole, více relací na občanském rádiu, anebo

školení na pracovišti.

Otázka č. 20. Jaká forma by byla podle vašeho názoru nejvhodnější pro

zlepšení informovanosti o chování obyvatelstva v případě vzniku mimořádné

události?

Tabulka č. 6. Odpovědi respondentů na otázku

Odpověď Počet respondentů Procentuální zastoupení

Více informací propagovat
pomocí letáků 99 44 %

Sportovně vzdělávací aktivity 69 30 %

Zařazení tématiky CO jako
samostatný předmět do škol 107 47 %

Nic, tato tématika mě vůbec
nenapadá 7 3 %

Dopsání vlastní odpovědi

Komentář: Mezi další odpovědi respondentů patřili: besedy, dny otevřených dveří,

veřejná cvičení, více školit žáky na školách, zařazení této tématiky do práce, naučné hry

pro děti, anebo semináře CO.
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Z dotazníkového šetření vyplývá, že oslovení respondenti neznají akce CO a nemají

tušení o relaci na občanském radiu CB. Ale na druhou stranu projevily pozitivní zájem o

tuto problematiku, chtějí být více informováni pomocí letáku, účastnit se speciálních

seminářů a besed s občany, a mají zájem o školení tohoto tématu na svých pracovištích.

Z toho vyplývá, že osloveným respondentů se nedostávají propagační letáky a jinak

dostupné relevantní informace.

Ze závěrů lze konstatovat, že stále důležitou roli ve městě Šumperk setrvává šíření

a propagace těchto relevantních informací samotné veřejnosti. Více protlačovat

problematiku CO veřejnosti. Město Šumperk na jednu stranu disponuje a zásobuje své

občany širokou škálou nabízených činností tzv. „akcí pro obyvatelstvo“. Ale na druhé

straně je ještě mnoho občanů, kteří o této činnosti města nemají ani tušení.
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7 Navrhované řešení

Na základě výsledků dotazníkového šetření a výsledků předchozích analýz

z teoretické části byly vyhodnoceny formy a metody přípravy obyvatel k sebeochraně ve

městě Šumperk. Pro zkvalitnění přípravy našich občanů k sebeochraně navrhuji tyto formy

a metody k šíření relevantních informací o CO:

Více informací propagace pomocí informačních letáků. Důležité informace

vystihnout v krátkém letáku CO. Město Šumperk se touto propagací už dlouhodobě

zabývá. Letáky CO si vyrábí, aktualizuje a inovuje samo. Na základě absolvováním

odborné praxe, v rámci předešlého studijního programu, se autorka podílela na výrobě

těchto letáků. Ukázky letáků jsou k dispozici v příloze č. 2. Pro tuto formu se v dotazníku

kladně vyjádřilo 122 respondentů.

Šumperský zpravodaj (periodikum) – relevantní informace a letáky CO

zveřejňovat v Šumperském zpravodaji. Vydavatelem tohoto měsíčníku je samotné město

Šumperk. Místo až přehnaných reklam by se mohla v novinách objevit stránka s informací

směřující k ochraně obyvatelstva (např. co má obsahovat evakuační zavazadlo, jaké jsou

krizové stavy, co dělat v případě zaznění varovného signálu „všeobecná výstraha“,

improvizovaná ochrana dýchacích cest a očí atd.). Touto formou informování může oslovit

produktivní a poproduktivní kategorii občanů, kterým se tyto informace dostávají jen

zřídka. Důležité informace jim tak budou podstrčeny přímo do domácnosti.

Internet – město Šumperk udržuje na svých webových stránkách

(www.sumperk.cz) základní informace o činnosti CO, ochrany člověka při MU, evakuaci,

nouzovém ubytování, přípravě dobrovolníků CO, a o zvláštních relacích na občanském

rádiu. Prostřednictvím těchto stránek také informuje o nadcházející relaci na občanském

rádiu CB, plánovaných „akcích pro obyvatelstvo“. Do budoucna se plánují na webových

stránkách propagovat, nenásilnou formou, letáky CO.

Televizní spoty např. s tématikou přípravy obyvatel k sebeochraně, poskytnutí

první zdravotnické pomoci, havárie s unikem bezpečné látky nebo prevence a způsoby

ochrany ke zmírnění dopadů MU a mnoho dalších témat. Na celostátní úrovni by se mohly

vysílat pořady obecného zaměření, zatímco na regionální úrovni by mohly být vysílány

pořady vždy na konkrétní MU, kterou může být dané město ohroženo. K této formě se
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kladně vyjádřilo 47 respondentů. Město Šumperk by se mohlo s pomocí dobrovolníků CO

pustit do natáčení krátkých ukázek nebo spotů z prostředí CO.

Vzdělávací a informační materiál na CD nosičích nebo zveřejněný přímo na
internetových stránkách každé obce - CD nosiče by byly uloženy v místních knihovnách

nebo přímo na Městském úřadu. Poslouží k zapůjčení pro lidi, co nemají v dnešní době

zřízený přístup na internet.

Pořádaní přednášek a besed. Organizaci by zajišťoval starosta města ve

spolupráci s některou složkou IZS. Přednášky a besedy s občany by byly na aktuální

témata: ohrožení obce, ochrana člověka za MU, nebo jak se chovat v této situaci atd.

Informace o konání přednášek a besed by byly v předstihu vyvěšeny na úřední desce

města, na webových stránkách města, ve vývěskách CO nebo propagace pomocí

informačních letáků. Pro tuto formu vzdělání se v dotazníku vyjádřilo 73 respondentů.

Přednášky a školení jsou v našem městě organizovány, ale pouze jen pro tzv. „stálou

skupinu nadšenců“. Jde zejména o okruh dobrovolníku CO. Město se pokusí nabídnout

tyto přednášky i ostatním občanům.

Sportovně vzdělávací aktivity. Pro tuto formu přípravy obyvatelstva se v

dotazníku kladně vyjádřilo 69 respondentů. Sportovně vzdělávací akce jsou v našem městě

pořádány výhradně pro školy a jejich žáky. Školy se chtějí sami těchto akcí účastnit,

dokonce je i vyhledávají. Zpětná vazba žáků na tyto akce je pozitivní. Vše je zjišťováno na

základě dotazníků, které žáci po skončení akce vyplňují. A do budoucnosti se plánuje

uskutečnit sportovně vzdělávací aktivity i pro širokou veřejnost.

Veřejná cvičení a ukázky – tyto akce se konají na základně CO. Akce jsou

organizovány jen pro žáky základních a středních škol. Žáci mají možnost vidět ukázky a

cvičení z oblastí: poskytnutí první pomoci, ukázky vyprošťovacích prácích a hašení

malého požáru. Na základě dotazníkové průzkumu, kdy občané projevili pozitivní zájem,

se město pokusí cvičení a ukázky nabídnout i veřejnosti. Např. zařazením do akce „zábava

na základně CO Luže“, protože pořádání veřejných cvičení a ukázek jako samotná akce se

v nejbližší době neplánuje.

Civilní ochrana jako samostatný předmět ve škole. K této formě se kladně

vyjádřilo 107 respondentů, ale pro zařazení CO jako samotný předmět ve školách má

v pravomoci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Město Šumperk nabízí
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seznámit žáky, studenty a učitelský sbor o možných MU ohrožující město a chování

občanů při a po těchto událostí. Protože laickou kategorií občanů jsou děti a mládež, na

kterou je možno cíleně působit ke zvýšení připravenosti obyvatelstva k sebeochraně.

„Dny otevřených dveří na základně CO“ – Občané se v dotazníku zmínili, že by

chtěli více těchto dnů. Po konzultaci s městem není otevření základny CO veřejnosti na

základě tzv. „dnů otevřených dveří“ v nejbližší době možné. Neboť tato akce potřebuje

personální zabezpečení, a pro malou účast občanů by se tato akce nevyplatila. Základna tak

zůstane otevřená veřejnosti jen jeden den v roce na základě akce „zábava na základně CO

Luže“.

Dílčí závěry:

Získané informace a znalosti umožňují občanům chránit svou osobu a poskytnout

pomoc bližním. V případě vzniku MU se předpokládá, že se odpovídajícím způsobem

budou moci umět orientovat ve vzniklé situaci, a že se společnými silami zamezí

negativnímu působení MU. Pokud občan o tyto informace projeví zájem.

Čím méně, po vzniku situace CO, iracionality a hysterie, tím větší pravděpodobnost

jejího pozitivního zvládnutí. V této souvislosti bude mít chování obyvatelstva strategický

význam.
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Závěr

V součastné době se zvyšujícím počtem živelných pohrom a více nebezpečných

látek, které mohou ohrozit naše životy, zdraví a majetek, se dostává problematika ochrany

obyvatelstva stále více do popředí. Během posledních let došlo k položení základů v této

oblasti, jako je vytvoření nových krizových zákonů, rozdělení kompetencí, určení

povinností, mapování možného ohrožení a předcházení KS a MU. Civilní ochrana je tak

nově chápana jako reálně a efektivně využitelný systém při ohrožení živelnými

pohromami, průmyslovými haváriemi nebo při ohrožení teroristickým útokem.

Na jedné straně velký legislativní start, a na druhé straně slabé povědomí o tom, že

prevence je v důsledku méně nákladná a bezbolestná než samotná náprava. Preventivní

ochrana životů, životního prostředí a majetku není dostatečně financována, ať už zákon

ukládá obcím a krajům povinnost vyčlenit ve svých rozpočtech finanční rezervu na MU.

Negativní roli sehrává v nezájmu občanů o problematiku ochrany obyvatelstva.

Občané nepociťují nutnost disponovat relativními informacemi k přípravě obyvatelstva

k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku MU. Neuvědomují si, že jejich přežití při

MU závisí na jejich chování, a že se nemůžou spolehnout na pomoc složek IZS. Jejichž

pomoc přichází vždy s určitým zpožděním a omezením.

Příprava obyvatelstva k sebeochraně je nízká, hlavně díky nedostatečně šířeným

informacím. Šíření informací mezi dospělou populací tak zůstává největším problémem a

zároveň i úkolem obce. Existuje mnoho pomůcek, příruček a letáků, kde tyto relevantní

informace k poučení o sebeochraně najít, ale vše je zakotveno na základě dobrovolnosti.

Občany nic nenutí tyto informace vyhledávat, pokud nedojde k MU. Povinností obce je

tyto informace šířit s využitím všech dostupných informačních prostředků a učinit tyto

informace pro občana natolik zajímavé a atraktivní, že je bude vnímat, a v případě vzniku

MU i umět využít.

Závěrem je možné uvést, že maximální snahou bylo v jednotlivých kapitolách na

základě zadání diplomové práce i cílu uvedeného v úvodu práce, provést analýzu a

vyhodnocení součastného stavu přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vypracovat návrh

na inovaci konceptu přípravy obyvatelstva k sebeochraně v podmínkách města Šumperk.
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Jako navrhované řešení autorka zvolila, v hledání další forem a metod k šíření těchto

relevantních informací k sebeochraně ve městě Šumperk, informace o činnosti CO a letáky

šířit mezi občany pomocí internetu, publikováním v Šumperském zpravodaji, organizovat

školení, přednášky a besedy s občany, praktikovat veřejná cvičení a ukázky i pro širokou

veřejnost.

Problematika civilní ochrany v našem městě vystupuje stále více do popředí díky

cílevědomé, a pro civilní ochranu zapálené, skupinky lidí, kteří jsou hnacím motorem

těchto událostí. Důležitou propagací civilní ochrany je dále distribuce informací

souvisejících s konkrétními aktuálními akcemi – relace na občanském rádiu, aktualizace

obsahu vývěšek, hra civilní ochrany, zábava na základně civilní ochrany atd.

Správné snažení Města Šumperk v komunikaci s obyvatelstvem z pozice civilní

ochrany, dlouhodobé a nikdy nekončící, je potvrzeno aktuálními aspekty vnitropodnikové

a zahraničně politické situace. A zásadní význam spočívá také v základně civilní ochrany

Luže a v dobrovolnících civilní ochrany.
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