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Anotace  

HANUŠOVÁ, M. Význam a zhodnocení informovanosti obyvatel v zóně havarijního 

plánování v Ústeckém kraji: Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 

Fakulta bezpečnostního inţenýrství, 2011. 40 s., 2 přílohy. 

Klíčová slova: informovanost obyvatel, mimořádná událost, prevence závaţných havárií, zóna 

havarijního plánování. 

     Bakalářská práce se zabývá informovaností obyvatel v zónách havarijního plánování 

v Ústeckém kraji. V úvodu práce jsou právní předpisy, které řeší danou problematiku a 

teoretické poznatky, které se týkají preventivních způsobů informování obyvatel. Stěţejní část 

bakalářské práce se věnuje průzkumu informovanosti veřejnosti. Poté následuje zhodnocení 

výsledků průzkumu. Na závěr bakalářské práce jsou uvedeny návrhy vedoucí ke zlepšení 

informovanosti. 

Annotation 

 HANUŠOVÁ, Monika. Importance and Evaluation of Awareness of Population within the 

Emergency Planning Zone in the Ústí nad Labem Region. Bachelor work: Ostrava – VŠB 

Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 40 p., 2 attachments.   

Key words: population awareness, incident, major accident prevention, Emergency Planning 

Zone.  

     The Bachelor work deals with public awareness of emergency planning zones in the Ústí 

region. In the introduction there is legislation which addresses the issues and theoretical 

knowledge which concerning prevention methods of educating people. The main part of the 

bachelor work deals with a survey of public awareness. This is followed by evaluation of 

survey results. At the conclusion of the bachelor work are given suggestions to improve 

awareness. 
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1 ÚVOD 

     S mimořádnými událostmi se lidstvo potýká uţ od svého samotného vzniku. Nadměrným 

působením člověka na přírodu a nevhodnými vstupy do přírodního systému dochází 

k narušení její rovnováhy a ke vzniku mimořádných událostí. Uţ v minulosti se lidé obávali 

ţivelných pohrom, jako byly povodně, záplavy, sesuvy půdy, zemětřesení, vichřice nebo 

velké lesní poţáry. S rozvojem průmyslu a průmyslových oborů, hlavně v chemické oblasti, 

mohou vzniknout další nebezpečné situace, např. závaţné havárie s únikem nebezpečné látky 

z objektu provozovatele nebo ropné a radiační havárie. Všechny tyto nebezpečné situace 

ohroţovaly a ohroţují lidské ţivoty, zdraví, majetek a ţivotní prostředí. 

     Následky mimořádných událostí by nebyly tak velké, kdyby o moţnosti jejich vzniku 

člověk věděl a uměl na tyto nebezpečné situace reagovat. A protoţe nás tyto mimořádné 

události čím dál častěji postihují a ohroţují, měl by kaţdý vyspělý stát přikládat velký 

význam informovanosti svého obyvatelstva o správném chování při moţném vzniku ohroţení. 

Ke sníţení následků mimořádné události můţe dojít nejen pomocí zákonů a právních 

předpisů, ale i účinnou svépomocí připraveného obyvatelstva.   

     Téma bakalářské práce je zvolené na základě úvahy cestou do zaměstnání, které se nachází 

v centru města v okolí objektu chemického závodu Spolchemie se stanovenou zónou 

havarijního plánování. Myšlenka, jak se správně zachovat v případě závaţné havárie, která by 

v tomto závodě mohla nastat, otevřela moţnost k dalšímu zkoumání. Po dotazování kolegů v 

zaměstnání, co by mělo být učiněno v případě úniku chloru z chemického závodu, se zjistilo, 

ţe tyto důleţité informace chybí. Proto zájem začal směřovat k otázkám, kde, jaké a jakým 

způsobem tyto potřebné informace získat. Úvaha o tom, ţe tyto informace nejsou pro lidi aţ 

tak významné a důleţité, bude potvrzena nebo vyvrácena průzkumem jejich informovanosti. 

     Cílem bakalářské práce je zhodnocení efektivnosti informování obyvatel v zónách 

havarijního plánování v Ústeckém kraji a navrhnutí moţných prostředků a nástrojů ke zvýšení 

informovanosti.     
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2 PRÁVNÍ PŘEDPISY ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

     Mezi právní předpisy z oblasti problematiky informovanosti obyvatel v zóně havarijního 

plánování patří: 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými látkami nebo chemickými přípravky, ve znění pozdějších předpisů 

     Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými látkami nebo chemickými přípravky, ve znění pozdějších předpisů stanovuje 

systém prevence závaţných havárií pro objekty a zařízení, v nichţ je umístěná vybraná 

nebezpečná látka nebo chemický přípravek s cílem sníţit pravděpodobnost vzniku a omezit 

následky závaţných havárií na zdraví a ţivotech lidí, hospodářských zvířat, ţivotního 

prostředí a majetku v objektech a zařízeních a v jejich okolí. Dále tento zákon zapracovává 

příslušné předpisy Evropských společenství. 

     Informování veřejnosti v zóně havarijního plánování se uskutečňuje na základě výše 

uvedeného zákona. V §25 je stanovena povinnost krajského úřadu zpracovávat a poskytovat 

informace veřejnosti v zóně havarijního plánování o nebezpečí závaţné havárie, včetně 

moţného domino efektu, o preventivních bezpečnostních opatřeních, opatřeních na zmírnění 

dopadů a o ţádoucím chování obyvatel v případě vzniku závaţné havárie. [4] 

     Z důvodu zachování bezpečnosti a ochrany zdraví obyvatel v zóně havarijního plánování, 

je krajský úřad povinen nejméně jednou za 5 let tyto informace obnovovat podle skutečného 

stavu zařízení a objektu a tyto informace poskytovat veřejnosti.  

     Krajský úřad projedná s provozovatelem jeho účast při zpracování informace. [4] 

Vyhláška č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závaţných havárií, ve 

znění pozdějších předpisů 

     Vyhláška č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závaţných havárií, ve znění 

pozdějších předpisů zapracovává příslušný předpis Evropských společenství a upravuje 

způsob zpracování analýzy a hodnocení rizik závaţné havárie, způsob zpracování 

bezpečnostního programu, způsob zpracování a strukturu bezpečnostní zprávy, způsob a 

strukturu zpracování vnitřního havarijního plánu, způsob zpracování a strukturu písemných 
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podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování, způsob provedení aktualizace 

bezpečnostního programu, bezpečnostní zprávy, vnitřního havarijního plánu a podkladů pro 

stanovení zóny havarijního plánování a rozsah a způsob informace a postup při zabezpečení 

informování veřejnosti v zóně havarijního plánování.  

     Podle §10 odst. 1 této vyhlášky musí informace určená veřejnosti obsahovat jednoduché a 

srozumitelné způsoby uvádění údajů o nebezpečných látkách a povaze rizika závaţné havárie, 

včetně odhadu následků a jejich dopadů na ţivoty a zdraví lidí, hospodářských zvířat, 

ţivotního prostředí a majetku v zóně havarijního plánování.  

     V §10 odst. 4 vyhlášky je uvedeno, jakým lidem se tyto informace podávají. Jedná se o 

osoby, které v zóně havarijního plánování bydlí, které zde vykonávají svou práci a osoby, 

které mají v zóně havarijního plánování místo podnikání.    

     Dále tato vyhláška v příloze č. 7 stanovuje podrobnosti o obsahu informace určené 

veřejnosti v zóně havarijního plánování. [5]  

Vyhláška č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a 

o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu, v platném znění 

     Vyhláška č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o 

rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu, v platném znění, se kromě zásad 

pro vymezení zóny havarijního plánovaní, také zabývá obsahem vnějšího havarijního plánu, 

jehoţ součástí je i plán komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky pro 

zabezpečení informovanosti. [6] 

     Ve vyhlášce je uveden obsah plánu komunikace s veřejností a hromadnými informačními 

prostředky pro zabezpečení informovanosti. 

Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, ve znění 

pozdějších předpisů 

     Obsahem vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, ve 

znění pozdějších předpisů je postup při zřizování zařízení civilní ochrany a při odborné 

přípravě jejich personálu, způsoby informování právnických a fyzických osob o charakteru 

moţného ohroţení, připravovaných opatřeních a způsobu jejich provedení, dále technické, 



4 

 

provozní a organizační zabezpečení jednotného systému varování vyrozumění a způsob 

poskytování informací, způsob a zabezpečení evakuace. Dále je zde řešen postup při 

poskytování úkrytů, kolektivní a individuální ochrana obyvatelstva a stavebně technické 

poţadavky na stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené poţadavky civilní ochrany.   

     V §4 jsou uvedeny způsoby informování. Informování právnických a fyzických osob o 

charakteru moţného ohroţení, připravovaných opatřeních a způsobu jejich provedení se 

uskutečňuje zejména hromadnými informačními prostředky, letáky a informačními 

broţurami, ukázkami činnosti integrovaného záchranného systému nebo besedami 

s obyvatelstvem. [7]   
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3 POJMY A DEFINICE 

     Pro správné pochopení problematiky je důleţité objasnit základní pojmy a definice, které 

vycházejí z platných právních předpisů a literatury.  

Objekt  

     Objektem se rozumí celý prostor, v němţ je umístěna jedna nebo více nebezpečných látek 

v jednom nebo více zařízeních, včetně společných nebo souvisejících infrastruktur a činností, 

v uţívání právnických osob a podnikajících fyzických osob. [4]   

Zařízení 

     Zařízení je technická nebo technologická jednotka, ve které je nebezpečná látka vyráběna, 

zpracovávána, přepravována nebo skladována a která zahrnuje také všechny části nezbytné 

pro provoz. [4] 

Nebezpečí 

     Nebezpečí je vlastnost nebezpečné látky nebo fyzická či fyzikální vlastnost vyvolávající 

moţnost vzniku závaţné havárie. [4] 

Nebezpečná látka 

     Nebezpečná látka je chemická látka nebo chemický přípravek, které za stanovených 

podmínek mají jednu nebo více nebezpečných vlastností, jsou přítomné v objektu nebo 

zařízení jako surovina, výrobek, vedlejší produkt, zbytek nebo meziprodukt, včetně těch látek, 

u kterých se dá důvodně předpokládat, ţe mohou vzniknout v případě havárie. [4]  

Závaţná havárie 

     Závaţnou havárií se rozumí mimořádnou, částečně nebo zcela neovladatelnou, časově a 

prostorově ohraničenou událost, například závaţný únik, poţár nebo výbuch, která vznikla 

nebo jejíţ vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s uţíváním objektu nebo zařízení, v němţ je 

nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána nebo skladována, a vedoucí k váţnému ohroţení 
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nebo k váţnému dopadu na ţivoty a zdraví lidí, hospodářských zvířat a ţivotní prostředí nebo 

újmě na majetku. [4]    

Zóna havarijního plánování 

     Je území v okolí objektu nebo zařízení, v němţ krajský úřad, v jehoţ působnosti se nachází 

objekt nebo zařízení, uplatňuje poţadavky havarijního plánování formou vnějšího havarijního 

plánu. [4]    

Vnější havarijní plán 

     Vnější havarijní plán stanovuje postup základních a ostatních sloţek integrovaného 

záchranného systému v součinnosti s orgány správních úřadů a samosprávy při realizaci 

záchranných a likvidačních prací a opatření na ochranu obyvatelstva. Zpracování vnějšího 

havarijního plánu zajišťuje pro provozovatele zařazeného do skupiny B krajský úřad. [8] 

Provozovatel   

     Provozovatelem je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která uţívá nebo bude 

uţívat objekt nebo zařízení, v němţ je nebo bude vyráběna, zpracována, pouţívána, 

přepravována nebo skladována nebezpečná látka nebo který byl zařazen do skupiny A nebo 

skupiny B rozhodnutím krajského úřadu. [4]    

Informace 

     Informace je objekt nehmotné povahy, sdělení (zpráva), jehoţ základní vlastností je to, ţe 

u příjemce informace sniţuje neurčitost. Informace jsou základní hybnou silou dnešní 

společnosti. [3]   
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4 PROVOZOVATELÉ SE STANOVENOU ZÓNOU 

HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

     V Ústeckém kraji se nachází 29 provozovatelů rozdělených do příslušných skupin podle 

zákona o prevenci závaţných havárií. Z těchto 29 provozovatelů je 15 provozovatelů 

zařazených do skupiny B viz tabulka 1. 

Tabulka 1Seznam provozovatelů zařazených do skupiny B 

SKUPINA B 

Provozovatel Umístění Datum 

zařazení 

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Litvínov 18.10.2004 

AIR PRODUCTS spol. s.r.o. Litvínov 19.10.2004 

UNIPETROL DOPRAVA, a.s. Litvínov 19.10.2004 

SYNTHOS Kralupy a.s. Litvínov 26.10.2004 

Lovochemie, a.s. Lovosice 26.10.2004 

Lybar, a.s. Velvěty 26.10.2004 

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. Ústí nad Labem 26.10.2004 

VITOGAZ ČR, s.r.o. Hněvice 03.09.2008 

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s., Provoz 

EPITETRA PC-700 

Ústí nad Labem 28.03.2006 

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s., Objekt na 

ovčím vrchu 

Ústí nad Labem 05.09.2006 

UNIPETROL RPA, s.r.o. Litvínov 26.10.2004 

ČEPRO, a.s. Hněvice 16.11.2004 

EPISPOL a.s. Ústí nad Labem 20.02.2006 

Mondi Štětí a.s. Štětí 26.10.2004 

EXPLOREX, s.r.o. Tuchořice 07.03.2007 
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     Krajský úřad Ústeckého kraje stanovil ve spolupráci se zástupci Hasičského záchranného 

sboru Ústeckého kraje, dotčených obcí, provozovatelů a odborné veřejnosti celkem pět zón 

havarijního plánování v okolí objektů zařazených do skupiny B. [18] 

Jedná se o zóny kolem objektů těchto provozovatelů:  

 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, 

 UNIPETROL RPA, s. r. o. (dříve CHEMOPETROL, a. s.), 

 Lybar, a. s., 

 Lovochemie, a. s., 

 ČEPRO, a. s. 

4.1 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost 

     Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost (Spolchemie) patří mezi 

nejvýznamnější podniky v oboru chemické výroby České republiky. Výrobní objekt 

Spolchemie je umístěn ve středu města Ústí nad Labem, v ulici Revoluční 1930/86.  

     Spolchemie byla zaloţena 13. února roku 1856 jako akciová společnost pod názvem 

Österreichischer Verein für chemische und metallurgische Produktion. Jiţ 10. ledna 1858 byla 

v ústecké sodárně zahájena výroba zapálením síry v peci výrobní jednotky kyseliny sírové. 

Zlomovou událostí pro Spolchemii byl ničivý poţár výroby umělých pryskyřic v roce 2002, 

který jednak znamenal dočasnou ztrátu třetiny výrobní kapacity, ale také v roce 2004 

odstartování výstavby nového provozu, zahájení zkušební výroby nízkomolekulárních 

epoxidových pryskyřic a zaloţení dceřiné akciové společnosti EPISPOL. [1] 

     Spolchemie ve výrobním procesu vyprodukuje více neţ 500 druhů výrobku z oborů 

základní a speciální anorganické a organické chemie, syntetických pryskyřic, organických 

barviv, pigmentů a polotovarů.    

Z hlediska prevence závaţné havárie jsou ve Spolchemii významné tyto provozy: 

 Elektrolýza – výroba louhu sodného a draselného rozkladem soli v amalgamových 

elektrolyzérech za současného vzniku chloru a vodíku, 
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 Chlorová chemie – komprimování a zkapalňování plynného chloru, výroba kyseliny 

chlorovodíkové reakcí chloru a vodíku, výroba chlornanu sodného, 

 Epitetra – výroba allylchloridu a epichlorhydrinu reakcí chloru a propylenu. [8] 

     Krajský úřad Ústeckého kraje stanovil zónu havarijního plánování v okolí objektu Spolku 

pro chemickou a hutní výrobu, akciové společnosti podle charakteru a mnoţství nejrizikovější 

nebezpečné látky, s kterou je v tomto zařízení nakládáno. Rozhodující látkou pro určení zóny 

havarijního plánování byl chlor.        

     Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost je certifikovanou společností 

z hlediska jakosti výroby a environmentálního chování. Kombinovaný systém řízení je 

certifikován podle norem DIN EN ISO 9001 : 2000 a DIN EN ISO 14001 : 1996 a ověřován 

nezávislou certifikační organizací TÜV Rheinland Group. Spolchemie je společnost, která 

dodrţuje poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví, jak svých zaměstnanců, tak i občanů 

města. [14] 

4.2 UNIPETROL RPA, s. r. o.  

     Společnost UNIPETROL RPA, s. r. o. (dříve CHEMOPETROL, a. s.) se sídlem 

v Litvínově je rozsáhlým komplexem rafinérsko-petrochemických a energetických výrob, 

zaloţených na zahraničních licencích a technologiích.  

     Mezi hlavní činnosti výrobní závodu patří výroba, dovoz a distribuce chemických látek a 

přípravků, výzkum v oblasti chemické výroby, výroba a rozvod elektřiny a tepla a podnikání 

v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. 

     Výrobní společnost se skládá se tří provozoven. Provozovna Petrochemie, kde dochází ke 

zpracování ropných frakcí a LPG (Liquefied Petroleum Gas). V závodě Argo se zpracovávají 

ropné zbytky na plynné produkty (vodík, oxid uhelnatý, oxid uhličitý), které se dále vyuţívají 

pro výrobní proces v areálu. Závod Energetika vyrábí technologické páry a elektřinu 

z hnědého uhlí a vody. Čistí odpadní vody a zpracovává odpady.  

Další významné výrobny z hlediska prevence závaţné havárie jsou:  

 výrobna amoniaku,   
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 výrobna Ethylenová jednotka, 

 výrobna Nízkoteplotní sklady a distribuce, 

 výrobna polyetylenu, 

 výrobna močoviny, 

 výrobna zplyňování mazutu. [12] 

     Zóna havarijního plánování v okolí objektu UNIPETROLU RPA, s. r. o. byla určena 

Krajským úřadem Ústeckého kraje na základě výrobních procesů a vícečetné manipulace 

(plnění, stáčení) s nebezpečnými látkami. Patří sem amoniak, sirovodík, hořlavé kapaliny a 

uhlovodíky C2 aţ C4, které by mohli závaţnou havárií způsobit ohroţení ţivota a zdraví osob 

a majetku.  

4.3 Lybar, a. s. 

     Lybar, a. s. byl zaloţen 1. ledna 1994 a sídlí ve Velvětech. Před jeho odtrţením byl tento 

podnik součástí Spolku pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost v Ústí nad Labem. 

Dne 1. září 2010 se společnost rozdělila a vznikají dvě nové samostatné akciové společnosti, 

výrobní podnik Czech Aerosol, a. s. a obchodní společnost Lybar, a. s. [9] 

     Společnost Lybar, a. s. je významný ryze český podnik zabývající se vývojem, výrobou, 

zpracování a distribucí vlasové a tělové kosmetiky, biocidních přípravků, desinfekčních 

léčivých přípravků, bytové chemie, autokosmetiky a veterinárních přípravků. Dále je 

zpracovatelem rozličných druhů hořlavých kapalin, z nichţ jsou některé plněny do tlakových 

lahviček.  

S tímto procesem souvisejí další činnosti, které mohou být nebezpečnými zdroji rizik: 

 stáčení ţelezničních cisteren propan – butan, 

 skladování propan – butanu, dimetylsulfátu, butanolu, 

 skladování hotových výrobků – tlakových nádobek s obsahem směsi zkapalněných 

uhlovodíků. [9] 
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     Analýzou rizik byla vyhodnocena jako nejrizikovější manipulace při přečerpávání a 

skladování zkapalněných uhlovodíků a havárie zásobníku formaldehydu. To byl podnět pro 

Krajský úřad Ústeckého kraje k vydání rozhodnutí o zařazení okolí objektu Lybaru, a. s. do 

zóny havarijního plánování.   

4.4 Lovochemie, a. s. 

     Lovochemie, a. s. je společnost s výrobním programem zaměřeným na výrobu 

průmyslových hnojiv a organických produktů. Sídlo společnosti se nachází ve městě 

Lovosice. Objekt Lovochemie, a. s. se skládá z pěti bloků kyseliny dusičné, výrobny ledku 

amonného s vápencem, výrobny vícesloţkových hnojiv NPK – 1 a ledku vápenatého, provozu 

kyseliny sírové, výrobní linky superfosfátu a dalších menších provozů.  

Z hlediska prevence závaţné havárie jsou důleţité tyto provozy: 

 výroba kyseliny dusičné KD 5, KD 6, 

 výroba kombinovaných hnojiv a ledku vápenatého, 

 výroba ledku amonného s vápencem, 

 výroba viskózy a kordů. [10]    

     Nejrizikovější látkou, která se v Lovochemii, a. s. zpracovává je amoniak (čpavek), který 

by mohl být příčinou vzniku závaţných havárii. Z důvodu ochrany ţivota a zdraví Krajský 

úřad Ústeckého kraje, s přihlédnutím k vlastnostem této látky, stanovil zónu havarijního 

plánování v okolí objektu Lovochemie, a. s.    

4.5 ČEPRO, a. s. 

     Společnost ČEPRO, a. s. středisko Roudnice nad Labem je firmou s obchodní politikou 

zaměřenou na přepravu, skladování a výdej pohonných hmot a na skladování a ochranu 

státních hmotných rezerv. V areálu skladů společnosti se nachází nadzemní a podzemní 

zásobníky, manipulační nádrţe, plnící lávky automobilových cisteren, objekty pro stáčení a 

plnění ţelezničních cisteren, dílny, technologické rozvody, kotelny, administrativní budovy, 

hasičské zbrojnice, laboratoře, strojovny, poţární nádrţe a ţelezniční vlečky. [17] 
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Nejvýznamnější zdroje rizik z hlediska prevence závaţné havárie jsou: 

 podzemní zásobníky – obsahující benzín, 

 stáčení ţelezničních cisteren.  

     Krajský úřad Ústeckého kraje stanovil v okolí objektu ČEPRO, a. s. středisko Roudnice 

nad Labem zónu havarijního plánovaní z důvodu nakládání s nebezpečnou látkou benzín, 

který by mohl při havárii zásobníku, následného úniku do okolí a masivního úniku ze 

ţelezniční cisterny způsobit újmu na zdraví a ţivotech lidí, znečistění ţivotního prostředí a 

škody na majetku.  

     Zóna havarijního plánování vymezuje prostor, ve kterém by mohli být občané, v případě 

vzniku závaţné havárie, ohroţeni na zdraví a ţivotech. Zóna byla vymezena na základě 

nejhorších scénářů havárií, které by mohly v tomto prostoru nastat. Poškození zdraví obyvatel 

bude v prostoru zóny různé a bude také ovlivněno přístupem a chováním občanů při moţném 

vzniku havárie. Z toho důvodu je důleţité všem občanům ţijícím nebo pracujícím v zóně 

havarijního plánování poskytnout veškeré informace a v případě havárie se chovat podle 

stanovených pravidel. Informovaný člověk můţe lépe odhadnout vzniklou situaci a tím můţe 

zabránit nebo sníţit moţné následky havárie, můţe ochránit sebe, ale pomoc i ostatním lidem. 
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5 ZPŮSOBY PREVENTIVNÍHO INFORMOVÁNÍ 

VEŘEJNOSTI  

     Informace určené veřejnosti obsahuje jednoduchým a srozumitelným způsobem uvedené 

údaje o nebezpečných látkách a o povaze rizika závaţné havárie včetně odhadů následků a 

jejich dopadů na ţivoty a zdraví lidí, hospodářská zvířata, ţivotní prostředí a majetek v zóně 

havarijního plánování. [5]   

     Informování právnických osob a fyzických osob o charakteru moţného ohroţení, 

připravovaných opatřeních a způsobu jejich provedení se v Ústeckém kraji uskutečňuje 

zejména: 

 informačními broţurami, 

 hromadnými informačními prostředky, 

 informačními letáky,  

 ukázkami činnosti integrovaného záchranného systému. [7]           

5.1 Informační broţury 

     Informační broţury jsou vydávány Krajským úřadem Ústeckého kraje jako neprodejné 

výtisky určené k informování všech občanů ţijících nebo pracujících v zóně havarijního 

plánování o moţném ohroţení na zdraví a ţivotech v případě vzniku závaţné havárie. 

     Broţura „Informace určená veřejnosti v zóně havarijního plánování“ je rozdělena do devíti 

kapitol. Na úvodní straně jsou vyjmenovaná důleţitá telefonní čísla a veškeré identifikační 

prvky krajského úřadu (název odboru krajského úřadu, který zajišťuje agendu prevence 

závaţných havárii, adresu sídla krajského úřadu, telefonní a faxové číslo, adresu webové 

stránky) a spolupracujících subjektů – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje a místně 

příslušné obecní úřady. 

Dále jsou zde uvedena telefonní čísla pro tísňová volání: 

Integrovaný záchranný systém - 112 

Hasičský záchranný sbor - 150 
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Zdravotnická záchranná sluţba - 155 

Policie ČR - 158 

Městská policie - 156   

     V první kapitole informační broţury je uvedena identifikace objektu. Zde se nalezneme 

informaci o obchodním názvu objektu, adrese sídla, IČ, jméno a příjmení statutárního 

zástupce objektu, kontakty a hlavní provozované činnosti z výpisu obchodního rejstříku.     

     Druhá kapitola broţury obsahuje informace o zařazení objektu a údaje o schválení 

bezpečnostní dokumentace. V této kapitole jsou vypsány zákony, podle kterých je objekt 

zařazen do skupiny B, dále informace o schválení bezpečnostní zprávy objektu rozhodnutím 

Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru ţivotního prostředí a zemědělství, které bylo 

potvrzeno Ministerstvem ţivotního prostředí. Na závěr kapitoly je informace o prováděných 

kontrolách objektu a o subjektech, kteří tuto kontrolu ze zákona vykonávají. 

     Třetí kapitola se zabývá jednoduchým popisem výrobní činnosti a částí objektu 

provozovatele. Tato kapitola informuje, jakou výrobou nebo činností se společnost zabývá, 

členění činnosti společnosti, o výrobcích a jejich uplatnění v dalších průmyslových oborech. 

Jsou zde také uvedeny významné činnosti nebo provozy z hlediska prevence závaţné havárie. 

     V následující kapitole je uveden seznam hlavních nebezpečných látek v souladu se 

seznamem uvedeným v návrhu na zařazení objektu nebo zařízení do příslušné skupiny podle 

§ 3 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií. [4]   

     Tento seznam je zpracován do tabulky, kde se kromě názvu látky, nachází také informace 

o fyzikální formě látky, klasifikace látky a účincích těchto látek na lidský organismus. 

     V páté kapitole jsou popisované zdroje rizik závaţné havárie a potenciálních následků. 

Tato kapitola obsahuje jednotlivé nejrizikovější nebezpečné látky, se kterými je v objektech 

nebo zařízeních nakládáno. Jejich nebezpečné vlastnosti, jejich působení na lidský 

organismus a první pomoc při zasaţení touto nebezpečnou látkou.  

     Dále jsou zde uvedeny výsledky analýzy a hodnocení rizik, na jejichţ základě jsou 

vybrány závaţné zdroje rizika, k nim přiřazeny iniciační události vzniku závaţných havárií, 

určeny scénáře havárií a jejich četnosti. Jsou to např. manipulace s nebezpečnými látkami při 
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přečerpání ţelezničních cisteren, havárie zásobníku benzínu a následný masivní únik 

nebezpečné látky, manipulace při přečerpání a skladování zkapalněných uhlovodíky atd.   

     Způsob varování a informování obyvatelstva v případě vzniku závaţné havárie je řešen 

v šesté kapitole. Občané ţijící nebo pracující v zóně havarijního plánování jsou informováni, 

jakým způsobem bude zabezpečeno varování a vyrozumění obyvatelstva. Jsou zde 

vyjmenované nejdůleţitější koncové prvky pro varování a informování a postup varování 

v případě, ţe bude hrozit bezprostřední ohroţení ţivota a zdraví obyvatelstva a jak se bude 

postupovat v případě, pokud bezprostřední ohroţení nenastane. 

     O ţádoucím chování v případě moţné havárie informuje sedmá kapitola, kde jsou uvedeny 

postupy a příklady, jak se zachovat při vzniku závaţné havárie podle druhu nebezpečné látky, 

kam se ukrýt a jaké prostředky improvizované individuální ochrany pro ochranu dýchacích 

cest a ochranu ostatních částí těla pouţít. 

     Osmá kapitola popisuje opatření provozovatele k omezení následků závaţné havárie 

v objektu nebo zařízení provozovatele. V kapitole se uvádí, kdo je k této činnosti ustanoven, 

kolik hasičský záchranný sbor podniku čítá celkem osob, jaké jsou úkoly a jaká opatření je 

nutné provést pro záchranu člověka, jak je sbor vybaven, jaké má hasičský záchranný sbor 

podniku k dispozici zásahová vozidla, vybavení areálu hasicími přístroji, místa určená 

k ukrytí a evakuaci osob nebo další poţárně – bezpečnostní zařízení k zabránění neţádoucího 

vzniku závaţné havárie a ohroţení ţivota a zdraví osob. 

     Závěrečná devátá kapitola pojednává o vnějším havarijním plánu, který stanovuje postup 

základních a ostatních sloţek integrovaného záchranného systému a součinnosti s orgány 

správních úřadů a samosprávy v Ústeckém kraji při realizaci záchranných a likvidačních prací 

a opatření na ochranu obyvatelstva. A informuje veřejnost o místě, kde je moţné si vnější 

havarijní plán prohlédnout. [11] 

     Součástí informační broţury je mapa zóny havarijního plánování dotčeného provozovatele, 

kde jsou vyznačeny hranice areálu a vnější hranice zóny havarijního plánování.                 
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5.2 Hromadné informační prostředky 

     Krajský úřad Ústeckého kraje k informování občanů v zóně havarijního plánování o 

mimořádných událostech vyuţívá také i Internet, kde na webových stránkách http://pkr.kr-

ustecky.cz/ se nachází portál krizového řízení.  

Portál krizového řízení Ústeckého kraje 

     Tento portál je určen nejen pro odbornou veřejnost a občanům ţijících nebo pracujících 

v zóně havarijního plánování, ale v podstatě všem občanům Ústeckého kraje, kteří se mohou 

setkat s mimořádnou událostí. 

     Zde je moţné nalézt potřebné a důleţité informace a rady, jak postupovat v případě 

nebezpečí, jak se chovat pro sníţení rizika moţného ohroţení, kam a komu zavolat pro 

případnou pomoc a seznam důleţitých subjektů, které se nacházejí ve vaší blízkosti pro případ 

pomoci. [15]    

Portál krizového řízení je rozdělen do 11 kapitol:  

 Úvod, 

 Ohroţení, 

 Co dělat, 

 Kontakty a spojení, 

 Krizové řízení, 

 Situace v kraji, 

 Informace/pandemie, 

 Sloţky integrovaného záchranného sboru, 

 Subjekty kritické infrastruktury, 

 Aktuality, 

 Evropský projekt. 

     Na úvodní stránce Portálu krizového řízení Ústeckého kraje jsou umístěny nejdůleţitější 

informace pro rychlou orientaci v případě ohroţení. Jsou zde vypsaná čísla tísňového volání, 

rady jak se chovat v případě mimořádné události (závaţné havárii) a co dělat, kdyţ 

zaslechnete sirénu.  

http://pkr.kr-ustecky.cz/
http://pkr.kr-ustecky.cz/
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     Pokud budete chtít znát aktuální situaci nebo ohroţení na území kraje, stačí kliknout na 

kapitolu „Ohroţení“ a objeví se mapa, kde můţete nalézt konkrétní místo a druh ohroţení, 

které vám zde můţe hrozit.    

     V kapitole „Kontakty a spojení“ jsou uvedená nejen telefonní čísla tísňového volání, ale 

také v jakých případech, jakou linku pouţít a postup při předávání zprávy na tyto linky.  

     Nejdůleţitější z těchto kapitol z hlediska informovanosti obyvatelstva je kapitola „Co 

dělat“. V této kapitole se osoba, která chce získat informace o charakteru moţného ohroţení, 

dozví, kde tyto informace získá a také zde můţe zjistit konkrétní pokyny a postupy, co udělat 

v případě ohroţení. 

     Dále se můţeme v této kapitole seznámit s druhy ohroţení, způsoby varování a 

vyrozumění obyvatelstva, jak poznáme varovný signál a co dělat, kdyţ zazní varovný signál, 

co dělat, kdyţ je nařízená evakuace a jak se chovat při evakuaci, co je to improvizovaná a 

individuální ochrana, co by měla obsahovat lékárnička a postupy při poskytování první 

pomoci.   

5.3 Informační letáky 

     Vydávání informačních letáků je další ze způsobů, jak můţe obec zajistit informovanost 

obyvatel v zónách havarijního plánování v Ústeckém kraji. V tomto letáku jsou stručně 

vypsané informace a rady, jak se zachovat v případě mimořádné události. 

     V úvodu informačního letáku jsou vypsané typy mimořádných událostí, které mohou 

vzniknout. Dále jsou uvedena tísňová telefonní čísla s upozorněním pro občany, ţe hrozí – li 

nebo jiţ vznikla mimořádná událost, je morální povinností kaţdého občana tuto skutečnost 

oznámit na tyto tísňové linky. Poté následuje informace, jaké další údaje jsou dispečinkem 

tísňové linky vyţadovány od osoby, která tuto událost nahlašuje. [13] 

     V dalším oddíle informačního letáku jsou vypsány způsoby varování a vyrozumění 

obyvatel podle závaţnosti situace z hlediska dopadu na zdraví obyvatel. A oznámení, kdy a v 

jakém případě bude spuštěn varovný signál – všeobecná výstraha.  
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     V navazujícím oddíle jsou popsané obecné zásady chování po varování o vzniku 

mimořádné události.   

     Další oddíl letáku se zabývá tím, co dělat a jak postupovat v konkrétní mimořádné situaci. 

Je dělený na čtyři části a v kaţdé z nich je uvedený způsob, jak by se měl občan správně 

zachovat. První část řeší únik škodlivé látky do ovzduší. Jedná se o chlor, chlorovodík, 

fluorovodík, oxid sírový a amoniak. Druhá část pojednává o chování občanů v případě úniku 

hořlavé a výbušné látky – propylenu, zemního plynu a propan - butanu  do ovzduší. Třetí část 

popisuje chování osob při poţáru a v poslední části jsou poskytovány rady, jak se zachovat 

v případě teroristického útoku. 

     Na závěr informační leták seznamuje občany o pouţívání improvizované ochrany osob 

v případě mimořádné události. Určuje, jak a které části těla si máme chránit. 

     Informační letáky jsou veřejnosti distribuovány do poštovních schránek. 

5.4 Ukázky činnosti integrovaného záchranného systému 

     K informovanosti a připravenosti v oblasti správného a ţádoucího chování při mimořádné 

události u občanů v zóně havarijního plánování Ústeckého kraje slouţí i ukázky činnosti 

integrovaného záchranného systému. 

     Ukázkami je veřejnost seznámena s činností hasičského záchranného sboru. Provádějí se 

zásahy při různých fiktivních mimořádných událostech, vystavuje se technika, s kterou 

probíhá záchrana lidských ţivotů a majetku, školí se v poskytování první pomoci a prezentuje 

se spolupráce se záchrannou zdravotnickou sluţbou, Policií ČR a ostatními sloţkami 

integrovaného záchranného systému, například Vodní záchrannou sluţbou Českého 

červeného kříţe. 
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6 PRŮZKUM INFORMOVANOSTI OBYVATEL V ZÓNĚ 

HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

     Průzkum informovanosti obyvatel probíhal od prosince 2010 do konce února 2011. Byl 

proveden ve dvou zónách havarijního plánování Ústeckého kraje v okolí objektech 

provozovatelů Spolchemie a Lovochemie, a. s. Průzkum byl zaměřený na osoby ţijící nebo 

pracující v těchto zónách a zúčastnily se ho osoby různého pohlaví, věku a vzdělání. Výběr 

osob probíhal zcela náhodně. Předmětem průzkumu bylo zjišťování a ověřování 

informovanosti a znalostí, týkajících se správného chování při mimořádných událostech. 

     Informace byly získávány kvantitativním šetřením, vyuţitím explorativní metody, 

zaměřené na zjišťování údajů na základě výpovědi. Tato výpověď se uskutečňovala 

prostřednictvím dotazníku. (viz příloha 1). Průzkumu předcházel předvýzkum k ověření, zda 

dotazník je pro respondenty srozumitelný a nečiní jim obtíţe při vyplňování. Dotazník byl 

anonymní a výhodou této formy sběru dat bylo získání velkého mnoţství informací s menší 

finanční náročností.    

     Dotazník byl rozpracován do osmnácti otázek, jejichţ cílem bylo získat názory a fakta od 

respondentů. Ve vstupní části dotazníku bylo oslovení respondentů a vysvětlení, co je cílem 

průzkumu. Tato část je zakončena poděkováním za spolupráci a pokyny pro správné vyplnění 

dotazníku. Potom následuje osmnáct otázek dotazníku. Otázky byly formulovány jasně a 

srozumitelně tak, aby respondent byl ochoten odpovídat a odpovídal nezkresleně. Čtrnáct 

otázek bylo uzavřených, nabízely hotové alternativní odpovědi, tři otázky byly otevřené 

s volnou odpovědí a jedna otázka byla polouzavřená, kde byly nabízené dvě varianty 

odpovědí a navíc ponechaná moţnost na vlastní variantu odpovědi.   

     Bylo rozdáno 172 dotazníků, z nichţ se 3 dotazníky nevrátily. Zbylých 169 dotazníků byly 

dále zpracovány a analyzovány pomocí počítačového programu Microsoft Excel a Microsoft 

Word do tabulek a grafů.  
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7 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU  

      V této kapitole následuje rozbor, zpracování a vyhodnocení zjištěných dat a informací 

z průzkumu. 

Otázka č. 1 aţ 5.  

     Otázky č. 1 aţ 5 se zabývaly sociodemografickým sloţením respondentů - pohlaví 

respondentů, věk, vzdělání, bydliště a místo zaměstnání. Cílem těchto otázek bylo zjištění 

sloţení lidí odpovídajících na dotazník. 

Tabulka 2 Sociodemografické rozložení 

  Celková četnost Relativní četnost 

(%) 

 

Pohlaví  

Muţ  70 41 

Ţena  99 59 

Celkem   169 100 

 

 

Věk  

Méně neţ 20 9 6 

21 - 40 84 50 

41 - 60 68 40 

Více neţ 60 8 4 

Celkem   169 100 

 

 

 

Vzdělání  

Základní  5 3 

Vyučen  25 15 

Maturita  100 59 

Vyšší odborné 11 7 

Vysokoškolské  28 16 

Celkem   169 100 

 

Bydliště  

Ústí nad Labem 119 70 

Lovosice 23 14 

Ostatní města 27 16 

Celkem   169 100 

 

Pracoviště  

Ústí nad Labem 137 81 

Lovosice 30 18 

Ostatní města 2 1 

Celkem   169 100 
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Dotazník hodnotilo 169 respondentů, z nichţ 59 % bylo ţen a 41 % bylo muţů. Z těchto 169 

odpovídajících na dotazník bylo nejvíce zastoupených z věkové kategorie 21 – 40 let a to 50 

% odpovídajících. Druhou nejvíce zastoupenou kategorií dotazovaných s – 40 % byla věková 

kategorie 41 – 60 let. Věková kategorie méně neţ 20 let a více neţ 60 let tvořila nejmenší část 

respondentů shodně s – 5 % dotazovaných.  

     Z otázky č. 3: Jaké je Vaše vzdělání? vyplynulo, ţe 59 % respondentů má středoškolské 

vzdělání s maturitou, 16 % dotazovaných má vysokoškolské vzdělání, 15 % respondentů je 

vyučených, 7 % respondentů mají vyšší odborné a 3 % dotazovaných mělo základní vzdělání. 

     Dalšími demografickými údaji bylo bydliště a pracoviště respondentů. Tyto otázky byly 

pokládány z důvodu toho, ţe se průzkum týkal informovanosti obyvatel ţijících nebo 

pracujících v zóně havarijního plánování. Průzkumu se zúčastnilo 70 % Ústečanů ţijících 

v zóně havarijního plánování, dále 14 % respondentů ţijících v blízkosti Lovochemie, a.s. a 

16 % odpovídajících bydlí v ostatních městech, ale pracují v objektech spadající do zóny 

havarijního plánování. Poslední skupinou jsou respondenti pracujících v zónách havarijního 

plánování. 81 % dotazovaných pracuje v centru Ústí nad Labem, které spadá do zóny 

havarijního plánování, 18 % respodentů pracuje v závodě Lovochemie, a.s. a 1 % pracuje 

jinde, ale zase bydlí v zóně havarijního plánování. Přehled odpovědí je uveden v tabulce 2 a 

v grafu 1. 

Graf 1 Sociodemografické rozložení respondentů 
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Otázka č. 6: Setkal jste se osobně s mimořádnou událostí (havárie v chemickém 

průmyslu, povodeň, atd.)? 

     Kladně na tuto otázku odpovědělo 63 % všech dotazovaných respondentů a 37 % 

respondentů odpovědělo, ţe se s ţádnou mimořádnou událostí nesetkali. V níţe uvedené 

tabulce 3 a grafu 2 je přehled odpovědí na tuto otázku. 

 

Tabulka 3 Setkání s mimořádnou událostí 

Setkání s mimořádnou 

událostí 

Celková četnost Relativní četnost (%) 

Ano, setkal 107    63 

Ne, setkal   62   37 

Celkem  169 100 

 

 

Graf 2 Setkal jste se osobně s mimořádnou událostí? 
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Otázka č. 7: Víte, jak se zachovat v případě mimořádné události?  

     Cílem tohoto dotazu bylo zjištění, zda by respondenti v případě mimořádné události 

věděli, jak se správně zachovat. Tato otázky byla opět zcela uzavřená a respondenti měli na 

výběr odpověď ANO – NE. 69 % dotazovaných odpovědělo ano, zbytek respondentů 31 % 

zakrouţkovalo odpověď ne. Přehled odpovědí je uveden v tabulce 4 a v grafu 3. 

   

Tabulka 4 Správné chování při mimořádné události 

Správné chování při 

mimořádné události 

Celková četnost Relativní četnost (%) 

Ano, vím 116    69 

Ne, nevím   53    31 

Celkem  169 100 

 

 

Graf 3 Víte, jak se zachovat v případě mimořádné události? 
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Otázka č. 8: Víte, kde můţete získat informace o moţném ohroţení? 

     Z uvedených odpovědí na tuto otázku vyplývá, ţe 73 % respondentů by věděli, kde by 

v případě ohroţení získali potřebné informace. A 27 % respondentů nemá vůbec tušení, kde 

mohou tyto informace nalézt. Přehled odpovědí je uveden v tabulce 5 a v grafu 4. 

 

Tabulka 5 Kde získat informace o mimořádné události? 

Kde získat informace o 

mimořádné události? 

Celková četnost Relativní četnost (%) 

Ano, vím 124    73 

Ne, nevím   45    27 

Celkem  169 100 

 

 

Graf 4 Víte, kde můžete získat informace o možném ohrožení?  
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Otázka č. 9: Znáte varovný signál „Všeobecná výstraha“? 

     Tato konkrétní otázka byla poloţena záměrně. Snad kaţdý obyvatel města uţ někdy slyšel 

zaznít zkušební tón sirény. Z průzkumu bylo očekáváno, ţe výsledek bude ještě výraznější. 

Z celkového počtu 169 lidí odpovědělo kladně 120 dotazovaných, coţ odpovídá 71 % všech 

dotazovaných. Zbývajících 49 respondentů, tedy 29 %, tento signál nepozná. Přehled 

odpovědí je uveden v tabulce 6 a v grafu 5. 

       

Tabulka 6 Znáte varovný signál „Všeobecná výstraha“? 

Znáte varovný signál 

„Všeobecná výstraha“? 

Celková četnost Relativní četnost (%) 

Ano, znám 120    71 

Ne, neznám   49    29 

Celkem  169 100 

 

 

Graf 5 Znáte varovný signál „Všeobecná výstraha“? 

ne, neznám 
29%

ano, znám 
71%
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Otázka č. 10: Vyhledáváte tyto informace ze své iniciativy? 

     Tento dotaz slouţil ke zjištění, zda se vůbec někdo z respondentů najde, kdo opravdu tyto 

informace vyhledává a zajímá se o ně. Kladně odpovídali spíše lidé, kteří se nějakým 

způsobem zabývají nebo zabývali civilní ochranou obyvatelstva. Ze všech dotazovaných 

respondentů, 83 % dotazovaných odpovědělo, ţe nikoliv a 17 % odpovědělo, ţe ano. Přehled 

odpovědí je uveden v tabulce 7 a v grafu 6. 

 

Tabulka 7 Vyhledávání informací z vlastní iniciativy? 

Vyhledávání informací 

z vlastní iniciativy? 

Celková četnost Relativní četnost (%) 

Ano, vyhledávám   28    17 

Ne, nevyhledávám 141    83 

Celkem  169 100 

 

 

Graf 6 Vyhledáváte tyto informace ze své iniciativy? 

ne,   
nevyhledává 

83%

ano, 
vyhledává 

17%
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Otázka č. 11: Znáte informační broţuru „INFORMACE URČENÁ VEŘEJNOSTI“? 

     Protoţe je tato broţura jeden se způsobů, jak preventivně informovat obyvatelstvo o 

moţném ohroţení mimořádnou událostí, byla tato otázka úmyslně zařazena do dotazníku. 

Z důvodu připomenutí respondentům, jak tato broţura vlastně vypadá, byla titulní strana této 

broţury barevně oskenovaná a vloţena k otázce. Mezi výzkumným vzorkem pro tento 

průzkum bylo i 26 zaměstnanců chemického závodu Spolchemie. Zajímavostí bylo, ţe 

z těchto 26 respondentů pouze 3 odpovídající znali tuto informační broţuru. Ostatních 23 

respondentů ani netušilo, ţe nějaká broţura o „jejich“ podniku vůbec existuje. Tato malá 

znalost broţury se promítla i v celkovém výsledku odpovědí na tuto otázku. Pouze 11 % 

respondentů ze všech dotazovaných tuto broţuru znalo. Ostatních 89 % dotazovaných tuto 

broţuru v ţivotě nevidělo. Přehled odpovědí je uveden v tabulce 8 a v grafu 7. 

 

Tabulka 8 Znáte informační brožuru? 

Znáte informační broţuru? Celková četnost Relativní četnost (%) 

Ano, znám   18    11 

Ne, neznám 151    89 

Celkem  169 100 

 

Graf 7 Znáte informační brožuru „INFORMACE URČENÁ VEŘEJNOSTI“? 

ne, neznám 
89%

ano, znám 
11%
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Otázka č. 12: Znáte způsoby varování a vyrozumění obyvatel v případě závaţné 

havárie? 

     Tato otázka souvisí s otázkou č. 9: Poznáte varovný signál „Všeobecná výstraha“? Většina 

respondentů pokud odpověděla, ţe zná varovný signál, většinou i kladně odpověděla na tuto 

otázku. Proto tento výsledek je skoro shodný s výsledkem u otázky č. 9. Způsoby varování a 

vyrozumění zná 70 % všech dotazovaných a 30 % dotazovaných odpovědělo, ţe je nezná. 

Přehled odpovědí je uveden v tabulce 9 a v grafu 8. 

     

Tabulka 9 Znáte způsoby varování a vyrozumění obyvatel?  

Znáte způsoby varování a 

vyrozumění obyvatel? 

Celková četnost Relativní četnost (%) 

Ano, znám   119    70 

Ne, neznám     50    30 

Celkem    169 100 

 

 

Graf 8 Znáte způsoby varování a vyrozumění obyvatel v případě závažné havárie? 

ne, neznám 
30%

ano, znám 
70%
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Otázka č. 13: Znáte Portál krizového řízení Ústeckého kraje? 

     Portál krizového řízení je dalším preventivním způsobem, jak Krajský úřad Ústeckého 

kraje informuje své obyvatelstvo o moţném ohroţení. Protoţe lidé nemají o takové informace 

zájem, jak to potvrdila i otázka č. 10: Vyhledáváte tyto informace ze své iniciativy?, tak byl 

zde předpoklad, ţe tento portál bude znát hodně málo lidí. Tato hypotéza se nakonec 

potvrdila. Ze 169 odevzdaných dotazníků, portál krizového řízení zná pouze 20 % 

respondentů. Zbylých 80 % respondentů ho nezná. Přehled odpovědí je uveden v tabulce 10 a 

v grafu 9. 

  

Tabulka 10 Znáte Portál krizového řízení Ústeckého kraje?  

Znáte Portál krizového 

řízení Ústeckého kraje? 

Celková četnost Relativní četnost (%) 

Ano, znám      33    20 

Ne, neznám    136    80 

Celkem    169  100 

 

 

Graf 9 Znáte Portál krizového řízení Ústeckého kraje? 

ne, neznám 
80%

ano, znám
20%
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Otázka č. 14: Kolikrát jste navštívil Portál krizového řízení Ústeckého kraje? 

     Otázka č. 14 navazuje na předchozí otázku, zda respondenti znají Portál krizového řízení 

Ústeckého kraje. Otázka měla na výběr ze čtyř moţných odpovědí. Nikdy jsem portál 

nenavštívil, 1x za ţivot, 2x za ţivot, 3x a více za ţivot. Nejpočetnější skupina dotazovaných 

označovala tu první odpověď, ţe nikdy – 82 %, druhá skupina s - 9 % respondentů navštívila 

portál pouze 1x, poté následovala odpověď 3x a více se 7 % a poslední odpověď s - 2 % byla, 

ţe navštívili tento portál 2x za ţivot. Přehled odpovědí je uveden v tabulce 11 a v grafu 10.     

     

Tabulka 11 Návštěva Portálu krizového řízení Ústeckého kraje  

Návštěva Portálu krizového 

řízení Ústeckého kraje 

Celková četnost Relativní četnost (%) 

Nikdy     139    82 

1x za ţivot       15      9 

2x za ţivot        4      2 

3x a více za ţivot       11      7 

Celkem      169  100 

 

 

Graf 10 Kolikrát jste navštívil Portál krizového řízení Ústeckého kraje? 
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Otázka č. 15: Víte, co by mělo obsahovat evakuační zavazadlo? 

     Otázka byla volena jako otevřená s volnou odpovědí. Pokud dotazovaní vypsali alespoň tři 

správné poloţky, co by mělo evakuační zavazadlo obsahovat, byla jejich odpověď 

vyhodnocena jako správná. Zde problém nebyl ani očekáván, protoţe obsahem evakuačního 

zavazadla jsou základní poloţky, které by měl kaţdý člověk znát. Přesto 14 % respondentů 

nevědělo. Ostatních dotazovaných 86 % odpověď znalo. Přehled odpovědí je uveden 

v tabulce 12 a v grafu 11.  

 

Tabulka 12 Víte, co by mělo obsahovat evakuační zavazadlo?  

Víte, co by mělo obsahovat 

evakuační zavazadlo? 

Celková četnost Relativní četnost (%) 

Ano, vím     145    86 

Ne, nevím      24    14 

Celkem    169  100 

 

 

Graf 11 Víte, co by mělo obsahovat evakuační zavazadlo? 

ne, nevím
14%

ano, vím 
86%
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Otázka č. 16: Jste spokojen, jak Krajský úřad Ústeckého kraje preventivně informuje o 

ochraně obyvatelstva? 

    Výše uvedený dotaz obsahoval výběr z pěti variant odpovědí. Jsem velmi spokojen, celkem 

ano, moc ne, vůbec ne a nikdy jsem se s preventivním informováním nesetkal. Ačkoliv 

spousta respondentů odpovědělo na otázku č. 13, ţe portál krizového řízení nezná a nikdy 

nenavštívil, tak na otázku, zda jsou spokojeni s preventivním informováním Krajského úřadu 

Ústeckého kraje, odpověděli, ţe celkem ano. Tím takto vlastně negovali svojí první odpověď. 

Nejvíce respodentů – 41 % odpovídalo, ţe se s preventivním informováním nikdy nesetkal. 

Druhá skupina respodentů s - 26,4 % odpovídala, ţe jsou celkem spokojeni. Pak následuje 23 

% část respondentů, kteří odpovídali, ţe nejsou moc spokojeni. Vůbec nejsou spokojeni 9 % 

dotazovaných a 0,6 % respondentů je velmi spokojeno s preventivní informovaností krajského 

úřadu. Přehled odpovědí je uveden v tabulce 13 a v níţe uvedeném grafu 12.  

         

Tabulka 13 Spokojenost s preventivním informováním 

Spokojenost s preventivním 

informováním 

Celková četnost Relativní četnost (%) 

Velmi         1         0,6 

Celkem ano       45      26,4 

Moc ne       39   23 

Vůbec ne       15     9 

Nikdy jsem se s nimi 

nesetkal       69    41 

Celkem      169  100 

 

 

 

 

 



33 

 

 

Graf 12 Jste spokojen, jak Krajský úřad Ústeckého kraje preventivně informuje o ochraně 

obyvatelstva? 

 

 

 

 

 

Otázka č. 17: Zkuste navrhnout způsob, jak informovat obyvatele o mimořádné 

události. 

     Otázka č. 17 byla opět otevřená s volnou odpovědí. Většina respondentů odpovídala uţ 

známými způsoby, kterými se obyvatelé varují a vyrozumívají v případě mimořádné události. 

Otázka byla pokládána s nadějí, ţe někdo z respondentů navrhne méně známý nebo nový 

způsob informování. Ale to se nestalo. 
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Otázka č. 18: Víte, kam se schovat v případě úniku chloru? 

     Zjištění, zda respondenti skutečně vědí, jak se zachovat při váţné havárii, která nejvíce 

hrozí v okolí objektu Spolchemie, byla náplní výše uvedené otázky. Byl dán výběr ze tří 

odpovědí. Z celkového počtu dotazovaných, 22 % respondentů odpovědělo, ţe by se ukrylo 

do úkrytu v podzemí, 72 % respondentů odpovědělo, ţe by šlo na kopec a 6 % dotazovaných 

odpovědělo, ţe se není třeba ukrývat, protoţe chlor není ţivotu nebezpečný. Přehled odpovědí 

je uveden v tabulce 14 a v grafu 13.  

      

Tabulka 14 Ukrytí před chlorem 

Ukrytí před chlorem Celková četnost Relativní četnost (%) 

Do úkrytu v podzemí      38    22 

Na kopec    121    72 

Není potřeba se ukrývat      10      6 

Celkem    169  100 

 

 

Graf 13 Víte, kam se schovat v případě úniku chloru? 
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Celková informovanost 

     Na závěr průzkumu byla provedena celková informovanost všech dotazovaných. 

Zhodnocení proběhlo na základě 12 uzavřených otázek s jednoznačnou odpovědí ANO – NE. 

Výsledkem zhodnocení bylo překvapivé procentní vyjádření, kde 51 % respondentů nezná 

informace o správném chování při mimořádných událostech a jen 49 % respondentů zná 

způsob, jak by se zachoval v takové situaci. Přehled odpovědí je uveden v grafu 14. 

 

Graf 14 Celková informovanost 

ne 51%
ano 49%
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8 ZHODNOCENÍ PRŮZKUMU A NÁVRH MOŢNÝCH 

PROSTŘEDKŮ KE ZVÝŠENÍ INFORMOVANOSTI 

     Průzkum byl zaměřen na zhodnocení efektivnosti informování obyvatel v zóně havarijního 

plánování v Ústeckém kraji s následným navrţením moţných prostředků a nástrojů ke 

zvýšení jejich informovanosti. Z výsledků průzkumu, který se uskutečnil prostřednictvím 

dotazníků, vyplynulo, ţe ze všech 169 dotazovaných osob, 51 % respondentů nemá potřebné 

informace ke správnému chování v případě moţného ohroţení. Tento výsledek je podpořen i 

dvěma otázkami z dotazníku, které se týkaly konkrétních preventivních způsobů informování. 

Z otázky č. 11: Znáte informační broţuru „Informace určená veřejnosti v zóně havarijního 

plánování v okolí areálu Spolchemie a Lovochemie, a. s.“ vyplynulo, ţe 89 % všech 

dotazovaných tuto broţuru vůbec nezná a nikdy ji neviděli. Na otázku č. 13: Znáte Portál 

krizového řízení Ústeckého kraje? odpovědělo kladně pouze 20 % respondentů ze všech 

odpovídajících na dotazník. I z těchto dvou otázek lze vyčíst, ţe efektivita informování je 

velice malá, nepostačující a ţe by vyţadovala další postupy k vylepšení.     

     Návrhy moţných prostředků, které by vedly ke zvýšení úrovně informovanosti obyvatel, 

vychází i z vlastní zkušenosti. Prvním prostředkem ke zvýšení informovanosti osob 

pracujících v zóně havarijního plánování v okolí objektu Spolchemie a Lovochemie, a. s. by 

byla účast na školení nebo besedě o správném chování v případě mimořádné události, které se 

dosud ţádné neuskutečnilo. Na školení konané v pracovní době zaměstnanců, by lektoři 

docházeli do zaměstnání sídlících v okolí objektu těchto provozovatelů a formou přednášek za 

vyuţití moderní techniky by zaměstnancům podávali informace, týkající se ochrany ţivotů a 

zdraví obyvatelstva v případě moţného vzniku závaţné havárie.  

     Dalším návrhem, který by se týkal široké veřejnosti a do kterého by se zapojil také 

provozovatel, u něhoţ můţe dojít ke vzniku závaţné havárie, by byl „Den otevřených dveří“ 

dotyčného provozovatele. V určený den by provozovatel zpřístupnil své prostory areálu všem 

zájemcům a umoţnil prohlídku svých provozů. Mimo odborného výkladu o výrobě a 

produktech provozovatele, by byly návštěvníkům poskytnuté i informace o vlastním 

zabezpečení provozů proti vzniku závaţné havárie v tomto objektu. Dalším prvkem 

preventivního informování o bezpečnosti podniku by byly ukázky zásahů hasičského 

záchranného sboru podniku. I tato presentace objektu provozovatele by mohla zvýšit 
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informovanost obyvatel a ujistit obyvatele o bezpečné situaci, jak uvnitř objektu, tak i v okolí 

provozovatele.                 

Třetím moţným návrhem by bylo umístění informačních letáků ve veřejné městské hromadné 

dopravě (viz obrázek 1). Po získaných informací z průzkumu by informační letáky měly 

obsahovat základní informace. Na letáku by měla být uvedena speciální krizová telefonní 

linka, kam zavolat pro podrobnější informace v případě moţného nebezpečí, měl by být 

popsán varovný signál „Všeobecná výstraha“ s pokyny pro postup po zaznění tohoto signálu a 

seznam ţivotně důleţitých poloţek pro případnou evakuaci obyvatel v případě mimořádné 

události. Leták by měl být graficky upraven tak, aby cestující svým vzhledem upoutal a 

podané informace napsané takovou velikostí písma, aby byly čitelné i pro starší generaci 

občanů (viz příloha 2).     

 

 

Obrázek 1 Umístění letáku ve veřejné městské hromadné dopravě 
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Dalším nástrojem ke zvýšení informovanosti obyvatel by slouţila  televize instalovaná 

v autobusech městské hromadné dopravy k vysílání preventivních informací o způsobech 

chování v případě vzniklé mimořádné události (viz obrázek 2). Návrh s televizí je ovšem 

závislý na finančních moţnostech dopravního podniku kaţdého města. V Ústí nad Labem se 

tyto autobusy s televizí vyskytují, avšak jsou vyuţívány zatím jenom pro reklamní účely. 

 

 

Obrázek 2 Televize s možností preventivního informování 
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9 ZÁVĚR 

     V dnešní době, kdy téměř denně dochází ve světě k nějaké mimořádné události a i Českou 

republiku ohroţují víceméně kaţdoročně povodně, musí člověk na tyto vzniklé situace 

reagovat a kaţdý by měl vědět, jak se při takové mimořádné události zachovat. I přes velký 

rozvoj informačních technologií, kdy skoro kaţdý občan má buď doma, nebo v práci přístup 

na Internet, se ukázalo, ţe tyto informace opravdu nepatří do skupiny nejvyhledávanějších. 

Lidé nemají o tyto ţivotně důleţité informace větší zájem, dokud je nějaká mimořádná 

událost přímo nezasáhne. Tento nezájem a malá informovanost můţe vést k velkým ztrátám 

na ţivotech, zdraví a majetku těchto obyvatel.  

     Cílem bakalářské práce bylo zhodnocení efektivnosti informování obyvatel v zóně 

havarijního plánování v Ústeckém kraji a navrhnutí moţných prostředků a nástrojů ke zvýšení 

informovanosti.     

     Ke zjištění tohoto cíle byl proveden průzkum za pouţití anonymního dotazníku. Dotazník 

se skládal z osmnácti otázek. Dotazování se zúčastnilo 169 osob ţijících nebo pracujících 

v zóně havarijního plánování Ústeckého kraje. Z výsledků výzkumu vyplynulo, ţe 51 % 

respondentů nemá tyto potřebné informace pro případ mimořádné události. Zbylých 49 % 

respondentů by vědělo, jak se v těchto případech zachovat. S tím souvisí i to, ţe 83 % 

respondentů ze všech dotazovaných tyto informace z vlastní iniciativy nevyhledává a 

nepovaţuje je za významné a důleţité. Na základě těchto výsledku výzkumu jsou navrţeny 

prostředky a nástroje ke zvýšení této informovanosti.     

     V závěrečné části bakalářské práce jsou uvedeny návrhy moţných prostředků, které by 

mohly dopomoci ke zvýšení úrovně informovanosti. Prvním návrhem bylo školení nebo 

beseda s lektory pro lidi pracující v zóně havarijního plánování. Druhým návrhem, který by se 

týkal široké veřejnosti, by byl „Den otevřených dveří“ provozovatele, kde můţe dojít ke 

vzniku závaţné havárie. V určený den by provozovatel zpřístupnil své prostory areálu všem 

zájemcům a umoţnil prohlídku svých provozů. Třetím návrhem by byl informační leták 

umístěný do veřejné městské hromadné dopravy. Ten by obsahoval základní informace o 

správném postupu v případě moţného nebezpečí. Posledním návrhem ke zlepšení 

informovanosti by bylo vysílání preventivních informací, týkající se ochrany obyvatelstva, 
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v televizích umístěných v autobusech městské hromadné dopravy. Avšak tento návrh je 

omezen finančními prostředky dopravního podniku kaţdého města, ale není nerealizovatelný.  
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PŘÍLOHA 

PŘÍLOHA 1 – Dotazník  

Dobrý den,  

chtěla bych Vás poţádat o spolupráci při vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem mé 

bakalářské práce. Cílem dotazníku je zjistit a zhodnotit úroveň informovanosti obyvatel v případě 

mimořádné události. 

Předem děkuji za Váš čas a přeji hezký den. 

Monika Hanušová, 4. ročník VŠB - TU Ostrava. 

 

Pokyny k vyplnění:  

Ke správné odpovědi napište kříţek. 

Kde je uveden text, prosím o Vaši písemnou odpověď.   

1. Jste? 

       Muţ  

       Ţena 

2. Jaký je Váš věk? 

      Méně neţ 20 

      21 – 40 

      41 – 60 

      Více neţ 60  

3. Jaké je Vaše vzdělání? 

      Základní 

      Vyučen (a) 

      Střední s maturitou 

      Vyšší odborné 

      Vysokoškolské  

4. V jakém městě bydlíte? (text) 

  

 

5. V jakém městě pracujete? (text) 

  

 

6. Setkal (a) jste se osobně s mimořádnou událostí (havárie v chemickém průmyslu, povodeň, 

atd.)? 

      Ano, setkal   

       Ne, nesetkal  

7. Víte, jak se zachovat v případě mimořádné události? 

      Ano, vím  

       Ne, nevím  

8. Víte, kde můţete získat informace o moţném ohroţení? 

     Ano, vím 

      Ne, nevím  

9. Znáte varovný signál „Všeobecná výstraha“? 

     Ano, znám 

      Ne, neznám    
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10. Vyhledáváte tyto informace ze své iniciativy? 
     Ano, vyhledávám 

      Ne, nevyhledávám 

11. Znáte informační broţuru „INFORMACE URČENÁ VEŘEJNOSTI“? 

     Ano, znám ji  

      Ne, nikdy jsem ji neviděl          

 

12. Znáte způsoby varování a vyrozumění obyvatel v případě závaţné havárie? 

     Ano, znám  

      Ne, neznám 

13. Znáte Portál krizového řízení Ústeckého kraje? 

     Ano, znám 

      Ne, neznám 

14. Kolikrát jste navštívil Portál krizového řízení Ústeckého kraje? 

      Nikdy 

      1x za ţivot 

      2x za ţivot 

      3x a více za ţivot  

15. Víte, co by mělo obsahovat evakuační zavazadlo? (text) 

      Ano, vím 

1………………………………. 

2………………………………. 

3………………………………. 

      Ne, nevím 

16. Jste spokojen, jak Krajský úřad Ústeckého kraje preventivně informuje o ochraně 

obyvatelstva? 

     Velmi 

     Celkem ano 

     Moc ne 

     Vůbec ne 

     Nikdy jsem se s nimi nesetkal 

17. Zkuste navrhnout způsob, jak informovat obyvatele o mimořádné události. (text) 

 

 

 

18. Víte, kam se schovat v případě úniku chloru? 

     Do úkrytu v podzemí 

     Na kopec 

     Není potřeba se ukrývat. Chlor není ţivotu nebezpečný    
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PŘÍLOHA 2 – Leták  

 

KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE RADÍ 

Obyvatelům žijícím nebo pracujícím v Ústeckém kraji 

 

V případě mimořádné události, kde nastává ohrožení života a zdraví obyvatel, bude 
spuštěn varovný signál – „Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován kolísavým 
tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových 
intervalech. Po jeho zaznění bude vždy následovat tísňová informace z hromadných 
informačních prostředků a vyrozumí obyvatelstvo, o jakou hrozící nebo vzniklou 
mimořádnou událost se jedná.  

 

KAM ZAVOLAT PRO DALŠÍ INFORMACE  
Podrobnější informace lze získat na speciální  
krizové telefonní lince  

477 010 500 
 

 

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ ZAZNĚNÍ VAROVNÉHO SIGNÁLU „VŠEOBECNÁ 
VÝSTRAHA“   

 okamžitě se ukryjte v nejbližší budově 

 zavřete okna a dveře a utěsněte je improvizovanými prostředky 

 zapněte rádio nebo televizi, kde získáte další informace 

 nerozšiřujte poplašné nebo neověřené zprávy   

 plňte pokyny záchranných složek IZS a doporučení médií, může nastat evakuace 

  
CO SI VZÍT S SEBOU PŘI EVAKUACI 

 osobní doklady, peníze 
 léky 
 základní trvanlivé potraviny a pití na 3 dny 
 toaletní a hygienické potřeby 
 předměty denní potřeby (jídelní misky, příbor, láhev na pití, nůž, šití apod.) 
 náhradní prádlo, obuv, pláštěnka, spací pytel  nebo  přikrývka, karimatka 
 bateriová svítilna, zápalky, svíčky, zapalovač, bateriový rozhlasový přijímač 


