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byly VŠB – TUO na vytvoření díla vynaloţeny (aţ do jejich skutečné výše);  

• beru na vědomí, ţe pokud bylo k vypracování bakalářské práce vyuţito softwaru poskytnutého 

VŠB – TUO nebo jinými subjekty pouze ke studijním a výzkumným účelům (tedy pouze k 
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ÚVOD 

 

 Lidé se s mimořádnými událostmi setkávají jiţ od nepaměti. Většinou po sobě tyto 

havárie či katastrofy zanechají obrovské škody na majetku, ţivotním prostředí, ale často i 

na zdraví a ţivotech obyvatelstva. Proto je důleţité, aby byli obyvatelé připraveni na tyto 

mimořádné události (krizové situace) reagovat. Jak říká jedno známé přísloví „Štěstí přeje 

připraveným“. To platí především u mimořádných událostí, které přicházejí rychle, 

znenadání a umí udeřit velkou silou. Informovaný a sebevzdělaný občan je jedním 

z nejdůleţitějších nástrojů pro zmírnění následků mimořádných událostí. 

 To je důvodem, proč jsem si vybrala téma Studie úrovně informování obyvatelstva 

v krizové situaci. Cílem práce je zjistit úroveň znalostí a informovanosti obyvatelstva při 

vzniku krizových situací. V teoretické části nejprve definuji vztah mezi mimořádnou 

událostí a krizovou situací, jejich druhy a rozdělení. Dále pak fáze informování, obecné 

zásady ochrany obyvatelstva aţ po zásady při jednotlivých mimořádných událostech. 

V praktické části se věnuji hlavnímu cíli práce, pomocí anonymního šetření formou 

dotazníku. Následuje vyhodnocení a doporučení pro zlepšení dané situace.  
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REŠERŠE 

 

KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše. Ochrana obyvatelstva. 1. vydání. Ostrava : Sdruţení  

poţárního a bezpečnostního inţenýrství, 2005. 140 s. ISBN 80-86634-70-1 [9]. 

Autorka v knize popisuje komplex připravovaných prakticky realizovatelných 

opatření (varování a vyrozumění, evakuaci, ukrytí aj.) při mimořádných událostech a 

krizových situacích. 

 

Vyhláška MV č.380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva [23]. 

Vyhláška obsahuje podrobné rozpracování úkolů v oblasti informování obyvatelstva, 

evakuace, varování, ukrytí a zřizování zařízení civilní ochrany. 

 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020. Praha : MV-GŘ 

HZS ČR, 2008 [8]. 

 Koncepce ochrany obyvatelstva obsahuje popis základních organizačních a 

technických opatření ochrany obyvatelstva s výhledem do dalších let, a také harmonogram 

realizace těchto opatření. 

 

Ministerstvo vnitra České republiky [online]. 2003 [cit. 2011-04-01]. Pro případ ohroţení - 

Příručka pro obyvatele. Dostupné z WWW: http://www.mvcr.cz/clanek/pro-pripad-

ohrozeni-prirucka-pro-obyvatele.aspx [15] 

 Tato příručka obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom 

se měli chovat a jednat, kdyţ se ocitneme v situaci ohroţení ţivota a zdraví, majetku nebo 

ţivotního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události.  

 

 

 

 

 

 

http://www.mvcr.cz/clanek/pro-pripad-ohrozeni-prirucka-pro-obyvatele.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/pro-pripad-ohrozeni-prirucka-pro-obyvatele.aspx


10 

 

1  SOUČASNÝ STAV 

 

1.2  Mimořádná událost 

 Podle tzv. krizové legislativy [27, 28, 29] se mimořádnou událostí (dále jen „MU“) 

rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také 

havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení 

záchranných a likvidačních prací. Nejčastěji se MU dělí podle příčin vzniku, charakteru 

nebo dopadů MU. Obecně platí rozdělení na přírodní MU (naturogenní)
1
 a MU způsobené 

činností člověka (antropogenní) [19].  

 

1.2.1  Mimořádná událost přírodního charakteru  

Mimořádná událost přírodního charakteru je definována jako velké, zpravidla náhle  

a nečekaně se objevující neštěstí, zkáza, zpustošení či škoda způsobená ţivlem. Tedy 

v důsledku škodlivého působení přírodních jevů, nezávisle na činnosti člověka [25]. 

Přírodní MU dělíme na:  

 abiotické MU (způsobené neţivou přírodou)
2
,  

 biotické MU (způsobené ţivou přírodou)
3
.  

Abiotické mimořádné události jsou např. povodně a záplavy, dlouhodobá inverzní 

situace, půdní eroze, zemské sesuvy, sněhové kalamity, vichřice aj.  

Mezi biotické mimořádné události pak můţeme zařadit epidemie, epizootie
4
, 

epifytie
5
, přemnoţení přírodních škůdců, ţivočišné a rostlinné vetřelce aj. [14]. 

 

1.2.2  Mimořádná událost způsobená činností člověka 

Antropogenní mimořádné události mají velmi podobný průběh a charakter jako MU 

                                                      
1
 V obecné rovině se pouţívá termínu pohroma, např. ţivelní pohroma. 

2
 V některých textech označovány jako biologické MU. 

3
 V některých textech označovány jako ţivelní MU. 

4
 Rozsáhlé nákazy zvířat. 

5
 Rozsáhlé nákazy rostlin. 



11 

 

přírodního charakteru, ale na rozdíl od přírodních MU jsou způsobeny především činností 

člověka. Souvisejí se zásahy člověka do přírody a jejich procesů a vznikají na jím 

vytvořených technických a technologických zařízeních [5].  

MU způsobené činností člověka dělíme na: 

  technogenní MU, 

  sociogenní MU vnitřní,  

  sociogenní MU vnější, 

  agrogenní MU. 

 Mezi technogenní MU patří radiační havárie velkého rozsahu, technologické havárie 

spojené s výronem nebo únikem nebezpečných látek, havárie v dopravě s výronem 

toxických látek, rozsáhlé dopravní havárie, důlní neštěstí, mechanické a statické poruchy 

staveb a zařízení, narušení hrází vodohospodářských děl, znečištění ţivotního prostředí 

rozsáhlými haváriemi.  

 Sociogenními MU vnitřními rozumíme narušení dodávek ropy a ropných produktů, 

narušení dodávek elektrické energie, plynu a tepla, narušení dodávek potravin a pitné 

vody, narušení funkčnosti dopravních systémů, narušení funkčnosti informačních systémů  

a komunikačních vazeb, totální zhroucení ekonomiky státu, migrační vlny a rozsáhlá 

emigrace ze státu, hrozba teroristických akcí, aktivity vnitřního a mezinárodního zločinu  

a terorismu, extremismus, pouţití zbraní hromadného ničení jaderných, chemických  

a biologických.  

 Sociogenními MU vnějšími pak vnější vojenské napadení státu nebo jeho spojenců, 

ohroţení základních demokratických hodnot v takovém rozsahu, ţe je poţadováno 

nasazení ozbrojených sil pro provedení mezinárodní mírové nebo humanitární operace, 

hospodářské sankce a hospodářský nátlak, politický nátlak, přenos hospodářských krizí z 

důvodů propojení ekonomik.  

  Mezi agrogenní MU řadíme erozi půdy, degradaci kvality půdy, splavování půd do 

vodních toků, zhutňování půd z důvodů pouţívání těţké mechanizace, nevhodné pouţívání 

hnojiv a agrochemikálií, vysychání a znehodnocování vodních zdrojů, zhoršení kvality 

zemědělské produkce vlivem velkoprodukce (rostlinné i ţivočišné) [14]. 

Ve spoustě případů dochází k tzv. dominoefektu, kdy je vyvolán lavinový sled 

přírodních a antropogenních jevů. Např. povodeň způsobí sesuv půdy, následuje 

ekologická katastrofa, výpadek proudu, výbuch plynu apod. [21].  
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1.3  Krizová situace  

 V některých případech můţe nabýt mimořádná situace
6
 takových rozměrů, kdy je 

nutné omezení běţných funkcí systému (práv a svobod občanů). Toho lze dosáhnout pouze 

vyhlášením krizového stavu, kdy se mimořádná situace stává situací krizovou [19]. 

 V krizovém zákoně
7
 je krizová situace definována jako mimořádná událost, narušení 

kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový 

stav nebo stav ohrožení státu (dále jen „krizový stav“). 

 

1.3.1  Krizové stavy  

 Vyhlášení krizového stavu je především právní kategorií pro zvládání krizové situace 

(dále jen „K“). Umoţňuje orgánům krizového řízení zavést krizové postupy a opatření v 

přímé závislosti na charakteru a rozsahu krizové situace (obvykle zákonné povinnosti, 

omezení a regulaci) [4].  

 

Stav nebezpečí
8
 

Vyhlašuje    hejtman kraje (primátor hlavního města Prahy); 

Důvod  jsou-li ohroţeny ţivoty, zdraví, majetek, ţivotní prostředí, 

pokud nedosahuje intenzita ohroţení značného rozsahu4) a 

není moţné odvrátit ohroţení běţnou činností správních 

úřadů, orgánů krajů a obcí, sloţek integrovaného 

záchranného systému nebo subjektů kritické infrastruktury; 

Území  celý kraj nebo jeho část; 

Doba trvání    nejvýše 30 dnů (prodlouţení doby jen se souhlasem vlády).  

  

Nouzový stav
9
 

Vyhlašuje    vláda České republiky, popřípadě předseda vlády; 

                                                      
6
 Mimořádnou situací rozumíme situaci, která vzniká v důsledku nastalé mimořádné události [19]. 

7
 § 2 písm. c) krizového zákona [28] 

8
 § 3 krizového zákona [28] 

9
 čl. 5 a 6 Ústavního zákona [20] 
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Důvod v případě ţivelních pohrom, ekologických nebo 

průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve 

značném rozsahu ohroţují ţivoty, zdraví nebo majetkové 

hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost; 

Území  celý stát nebo jen omezené území státu;  

Doba trvání    nejdéle 30 dnů (prodlouţit můţe pouze Poslanecká 

sněmovna).  

 

Stav ohroţení státu
10

  

Vyhlašuje    Parlament České republiky na návrh vlády;  

Důvod  je-li bezprostředně ohroţena svrchovanost státu nebo územní 

celistvost státu anebo jeho demokratické základy;  

Území     celý stát nebo jen omezené území státu;  

Doba trvání    není omezeno.  

 

Válečný stav
11

 

V případě, ţe se jedná o krizové situace, které souvisí se zajišťováním obrany ČR 

před vnějším nepřítelem, lze vyhlásit válečný stav. 

Vyhlašuje    Parlament České republiky;  

Důvod  je-li Česká republika napadena nebo je-li třeba plnit 

mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti 

napadení;  

Území     celý stát;  

Doba trvání    není omezeno.  

 

1.4  Informování obyvatelstva 

 Obyvatelstvo má právo být informováno o tom, co se stalo, co bude následovat a co 

by mělo dělat v případě, ţe je ohroţeno jeho zdraví, ţivot či majetek. Spolehlivé informace 

jsou zásadní pro zmírnění dopadů mimořádných událostí. Informování se uskutečňuje 

                                                      
10

 Viz čl. 7 Ústavního zákona [20] 

11
 Viz čl. 43 Ústavního zákona [20] 
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hromadnými informačními prostředky, letáky a informačními broţurami, ukázkami 

činnosti integrovaného záchranného systému, nebo besedami s obyvatelstvem [23]. 

 

Informování obyvatelstva ve vztahu k MU má čtyři základní fáze: 

 a) fáze prevence, informování a přípravy obyvatelstva
12

 (preventivní výchovná 

činnost), 

b)  fáze hrozby vzniku mimořádné události, 

c)  fáze vzniku mimořádné události, 

d)  fáze odstraňování následků mimořádných událostí (fáze obnovy). 

 

 Kvalitní realizace tzv. preventivní výchovné činnosti je nezbytným předpokladem 

pro úspěšné řešení dalších fází. Zde je nutno zdůraznit potřebu osobní aktivity a iniciativy 

ze strany obyvatelstva. Lidé odmítají přijímat informace vztahující se k informování 

obyvatelstva. Cíl preventivně výchovné činnosti je proto jasný, informace zviditelnit, 

zatraktivnit, odlišit je od ostatních a udělat je snadno přístupnými pro občany. Forem 

poskytování informací v preventivně výchovné činnosti je nespočet a záleţí jen na 

rozhodnutí občana, kterou formu si zvolí a vyuţije (internet, rozhlasové a televizní 

vysílání, tisk, informační broţury, obecní úřad aj.). 

 Fáze hrozby vniku nemusí vţdy probíhat. V případě, ţe probíhá, mají informace 

charakter upozornění, výstrahy a také sdělení o moţném vývoji hrozící mimořádné 

události. K předání informací se vyuţívá, tak jako ve dvou následujících fázích, 

hromadných informačních prostředků, internetu, mobilních operátorů, místního rozhlasu, 

koncových prvků varování, úředních desek obecních úřadů apod. 

 U fáze vzniku mimořádné události jde o tzv. tísňové informace, které sdělují zdroj, 

povahu a rozsah vzniklé mimořádné události. Nutná opatření a zásady chování 

obyvatelstva k bezprostřednímu zvládnutí vzniklé mimořádné události a ke zmírnění jejich 

následků.  

 Ve fázi obnovy jsou informace zaměřeny především na opatření k nouzovému přeţití 

obyvatelstva a k obnově postiţeného území. Tato poslední fáze je velice důleţitá, i kdyţ se  

o ní příliš často nemluví. Postiţený člověk si naplno uvědomuje proţité utrpení, popř. to, o 

co přišel (např. majetek, zdraví nebo v nejhorším případě o své bliţní). Proto je pro něj 

                                                      
12

 Týká se běţných nebezpečí, mimořádných událostí i krizových situací. 
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nesmírně důleţitá kaţdá informace, která mu jen trochu pomůţe. K takovým informacím 

by měly patřit informace o krátkodobé a dlouhodobé pomoci [12]. 

 

Kde získat informace 

 Kaţdý občan má právo na informace týkající se MU a KS. Kde tyto informace získá 

je uvedeno v následujících odstavcích. 

 Občan získá informace o charakteru moţného ohroţení, o připravených záchranných  

a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události na 

příslušném obecním úřadě. 

 Zaměstnanec získá informace o charakteru moţného ohroţení, o připravených 

záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v místě pracoviště od svého 

zaměstnavatele (příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby). 

 Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba získá informace o charakteru 

moţného ohroţení, o připravených krizových opatřeních a způsobech jejich provedení  

u příslušného obecního úřadu [15]. 

 

1.5  Ochrana obyvatelstva 

 V dnešní době jiţ pravděpodobně nikdo nepochybuje o tom, ţe je důleţité, aby byl 

občan dostatečně informován o moţných rizicích v místě svého bydliště a věděl, jak se 

v různých situacích (MU) zachovat [11].  

 Legislativně ochranu obyvatelstva upravuje zákon o IZS [27], kde je ochrana 

obyvatelstva definována
13

 jako plnění úkolů civilní ochrany
14

 zejména varování, evakuace, 

ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, 

zdraví a majetku. Na tento zákon navazuje Vyhláška MV č. 380/2002 Sb. [23], která 

obsahuje podrobné rozpracování úkolů v oblasti informování obyvatelstva, evakuace, 

varování, ukrytí a zřizování zařízení civilní ochrany, dalším neméně důleţitým 

dokumentem je Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 

[8]. Ta byla schválena usnesením vlády České republiky č. 165 ze dne 25. února 2008 a 

navazuje na předchozí Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 

                                                      
13

 § 2e zákona o IZS [27]. 

14
 Čl. 61 Dodatkového protokolu k Ţenevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních 

ozbrojených konfliktů (Protokol I). 
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2015 [7]. V této Koncepci je na ochranu obyvatelstva pohlíţeno jako na soubor činností 

a postupů věcně příslušných orgánů a dalších zainteresovaných orgánů, organizací, složek 

a obyvatelstva, prováděných s cílem minimalizace negativních dopadů možných 

mimořádných událostí a krizových situací na zdraví a životy lidí a jejich životní podmínky. 

Tímto pojetím je ochrana obyvatelstva v ČR srovnatelná s převáţnou většinou evropských 

států [6]. 

 Úkoly v oblasti ochrany obyvatelstva, technických zásahů a poţární ochrany plní 

HZS ČR a jednotky poţární ochrany. Integrovaný záchranný systém (IZS) pak tvoří 

základní pilíř při koordinování činností a postupů jeho jednotlivých sloţek při přípravě na 

mimořádné události, při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva 

před vyhlášením všech krizových stavů a po dobu jejich trvání [7].  

 

1.5.1  Tísňové linky 

 Tísňové volání je jeden ze základních způsobů ohlášení MU a vyţádání pomoci 

sloţek IZS. Tísňové linky fungují nepřetrţitě, pro všechny obyvatele, téměř na celém 

území státu
15

, bezplatně ve všech telefonních sítích a ze všech koncových hlasových 

zařízení telefonních sítí. Na číslo 112 se dá dovolat i bez SIM karty [24]. 

Důleţitá čísla tísňového volání: 

112 – jednotné evropské číslo tísňového volání (SOS), 

150 – Hasičský záchranný sbor ČR (HZS ČR), 

155 – Zdravotnická záchranná sluţba (ZZS), 

158 – Policie ČR (PČR), 

156 - Obecní (městská) policie. 

 

Při předávání zprávy na telefonní čísla tísňového volání uveďte: 

 co se stalo, 

 kde se to stalo, 

 své jméno a číslo telefonu, odkud voláte. 

Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, kterým si operační pracovník ověří 

pravdivost nahlášené zprávy. Zneuţití tísňových linek se trestá [15].  

 

                                                      
15 V závislosti na pokrytí signálem mobilní sítě. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jednotn%C3%A9_evropsk%C3%A9_%C4%8D%C3%ADslo_t%C3%ADs%C5%88ov%C3%A9ho_vol%C3%A1n%C3%AD
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1.5.2  Varování a vyrozumění obyvatelstva 

 Varování a vyrozumění je souhrn technických a organizačních opatření 

zabezpečujících včasné předávání informací o hrozící nebo nastalé mimořádné události. 

Varování slouţí pro obyvatelstvo, vyrozumění pro orgány KŘ, právnické osoby a 

podnikající fyzické osoby podle havarijních nebo krizových plánů. K tomu slouţí Jednotný 

systém varování a vyrozumění (JSVV), ten je v ČR budován jiţ od roku 1991.  

 Pro bezprostřední varování se vyuţívají především elektrické rotační a elektronické 

sirény. Po zaznění varovného signálu následují tísňové informace, které sdělují, o jakou 

MU se jedná. Tyto informace jsou předávány nejen elektronickými sirénami, ale i dalšími 

prostředky (např. rozhlasem, televizí, místními informačními systémy apod.) [9, 17, 30]. 

 

Výstraţné signály:  

 Všeobecná výstraha je jediným varovným signálem pro obyvatelstvo! Signál je 

vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a můţe být vyhlašován třikrát za 

sebou v cca tříminutových intervalech. Po jeho zaznění vţdy následuje tísňová informace 

z hromadných informačních prostředků.  

 Poţární poplach slouţí jen ke svolání jednotek poţární ochrany a není varovným 

signálem pro obyvatelstvo. Je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné 

minuty a nebo, jde-li o elektronickou sirénu, napodobením hlasu trubky troubící tón ,,HÓ-

ŘÍ, HÓ-ŘÍ“ také po dobu jedné minuty. 

 Zkušební tón se pouţívá pro tzv. zkoušku sirén a jedná se o nepřerušovaný tón 

sirény trvající 140 vteřin. Jedná-li se o elektronickou sirénu nebo místní rozhlas zapojený 

do systému varování bude vysílána verbální informace: „Zkouška sirén, zkouška sirén, 

zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén“. 

 

Činnost obyvatelstva po zaznění varovného signálu: 

Tyto pokyny platí jen tehdy, pokud zjevně nejde o povodně a zemětřesení. 

1. Okamţitě se ukryjte v nejbliţší budově, ať se jedná o veřejný objekt (úřad, 

obchod, aj.) nebo soukromý dům. Jestliţe cestujete automobilem a uslyšíte 

varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte úkryt v nejbliţší budově. 

Umoţněte vstup osobám, které jsou venku mimo budovu, především invalidním a 

starším osobám a dětem bez dozoru. 
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2. Zavřete dveře a okna, vypněte ventilaci pro případ, ţe došlo k úniku 

jedovatých látek. 

3. Zapněte rádio nebo televizi. V mimořádných zpravodajských vstupech se 

dozvíte informace o tom, co se stalo a jak se máte dále zachovat. V případě 

výpadku elektrického proudu vyuţijte přenosný radiopřijímač na baterie. Tyto 

informace jsou sdělovány i obecním rozhlasem, popř. elektronickými sirénami  

[3, 15, 16]. 

 

1.5.3  Evakuace 

 Při některých MU, jako jsou povodně, poţáry, sesuvy půdy, havárie s únikem 

nebezpečných látek apod. je jedinou účinnou ochranou obyvatelstva evakuace. Evakuací se 

zabezpečuje přemístění osob, zvířat a materiálu z míst ohroţených MU do míst, která 

zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení 

a pro věci uskladnění. 

 Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohroţených mimořádnou událostí, 

s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo 

budou vykonávat jinou neodkladnou činnost. 

 Přednostně se plánuje pro děti do 15 let, pacienty ve zdravotnických zařízeních, 

osoby umístěné v sociálních zařízeních, osoby zdravotně postiţené, doprovod osob výše 

uvedených. 

  O způsobu provedení evakuace se obyvatelstvo dozví z vysílání Českého rozhlasu, 

České televize nebo z místního veřejného rozhlasu. 

 

Činnost obyvatelstva při evakuaci: 

1. Sledujte informace a pokyny ve sdělovacích prostředcích a v místním rozhlase, 

na informačních tabulích městského úřadu, a dodrţujte je. 

2. Řiďte se pokyny k evakuaci, které vydává velitel sloţky integrovaného 

záchranného systému v místě zásahu. 

Dodrţujte stanovené zásady pro opuštění bytu, vezměte si evakuační zavazadlo a 

dostavte se na určené místo. 

Při pouţití vlastních vozidel dodrţujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci. 
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Zásady pro opuštění bytu v případě evakuace:  

 vypněte všechny plynové a elektrické spotřebiče, 

 elektrické spotřebiče vypněte ze zásuvky (mimo ledniček a mrazniček), 

 uhaste otevřený oheň (kamna, krb, svíčky), 

 zhasněte před odchodem všechna světla, 

 dětem vloţte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou, 

 kočky a psy si vezměte s sebou, 

 ostatní zvířata nechejte doma a zásobte je dostatečnou zásobou vody a potravy, 

 ověřte, zda i sousedé vědí, ţe mají opustit byt (dům), 

 pomozte starším a nemohoucím lidem, 

 vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt, na dveře dejte oznámení, ţe jste 

byt opustili, a dostavte se na určené evakuační středisko. 

 

Evakuační zavazadlo 

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku 

mimořádné události a nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouţí např. batoh, 

cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.  

 

Obsah evakuačního zavazadla: 

 jídlo a pití + nádobí (trvanlivé potraviny a vodu, krmivo pro zvířata, hrnek, 

příbor a otvírák na konzervy), 

 cennosti a dokumenty (rodný list, občanský průkaz, pas, smlouvy, peníze a 

platební karty), 

 léky a hygiena (pravidelně uţívané léky, vitamíny, kartáček a další hygienické 

potřeby), 

 oblečení a vybavení pro přespání (oblečení na převlečení, náhradní prádlo a 

obuv, karimatku, spacák nebo deku, pláštěnku nebo deštník), 

 přístroje, nástroje a zábava (mobilní telefon s nabíječkou, FM rádio, svítilna, 

nůţ, šití, psací potřeby a hry, karty, knihy, hračky pro děti apod.) [2, 15, 16, 22].  

 

1.5.4  Prostředky improvizované ochrany obyvatelstva 

 Prostředky improvizované ochrany osob jsou prostředky, které chrání dýchací cesty  

a povrch těla při vynuceném a krátkodobém pobytu v prostředí zamořeném nebezpečnými 
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látkami (např. při nečekané průmyslové havárii, dopravní nehodě spojené s únikem 

nebezpečných látek nebo teroristickém činu apod.). 

 

Při pouţití této ochrany dbejte následujících zásad: 

  ţádné místo na těle nesmí zůstat odkryto, 

  všechny ochranné prostředky je nutno co nejlépe utěsnit, 

  pouţít několik vrstev ochranných prostředků. 

 

 K ochraně dýchacích cest pouţijeme vhodný, mírně navlhčený kus látky (sloţený 

kapesník, ručník, utěrka) přiloţením na nos a ústa a upevníme v zátylku šálou či šátkem. 

Tkaninu namočenou do roztoku připraveného z pitné vody a zaţívací sody lze pouţít při 

úniku nebezpečné chemické látky kyselé povahy, jako je chlor, oxid siřičitý, oxid dusičitý. 

Při úniku amoniaku (čpavku) se pouţije roztok připravený z pitné vody a octa (nebo 

kyseliny citrónové). Na jeden litr vody uţijeme dvě polévkové lţíce zaţívací sody, resp. 

octa nebo jednu polévkovou lţíci kyseliny citrónové.  

 Hlavu chráníme čepicí, kloboukem, šálou či kuklou tak, aby byly vlasy úplně zakryty  

a zvolená pokrývka hlavy chránila téţ čelo, uši a krk.  

 Oči chráníme brýlemi, které těsně přiléhají k obličeji – lyţařské, plavecké či 

potápěčské, ale větrací průduchy přelepíme lepicí páskou. Pokud nemáme tyto brýle k 

dispozici, chraňte oči přetaţením průhledného igelitového sáčku přes hlavu a jeho staţením 

tkanicí či gumou v úrovni lícních kostí. 

 Povrch těla chráníme kombinézou, kalhotami, pláštěnkou do deště, šusťákovou 

sportovní soupravou, dlouhým zimním kabátem apod. Tyto ochranné oděvy pouţijeme 

nejlépe ve více vrstvách a je nutné dostatečně utěsnit u krku, rukávů a nohavic.  

 Nohy chráníme nejlépe vysokými botami nebo holínkami, kdy nohavice přetáhneme 

přes okraj boty a převáţeme provázkem.  

 Ruce nejlépe zakryjeme gumovými nebo koţenými rukavicemi. Rukavice lze 

nahradit ovinutou látkou, šátkem či igelitem. 

  Při návratu ze zamořeného prostředí do bytu si odloţíme a dáme celý svrchní oděv 

do igelitového pytle a zaváţeme jej. Pokud je to moţné, pečlivě se osprchujeme, otřeme do 

sucha a oblečme do čistého oděvu [15, 16].  
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1.5.5  Povodně 

 Povodní rozumíme přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných 

povrchových vod, při kterém jiţ voda zaplavuje území mimo koryto vodního toků a můţe 

způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda můţe způsobit škody tím, ţe z určitého území 

nemůţe dočasně přirozeným způsobem odtéct.  

 Příčinou povodní mohou být přívalové sráţky, trvalé sráţky nebo prudké tání 

sněhové pokrývky. Tzv. zátopová vlna vzniká v důsledku protrţení nebo narušení hráze 

vodního díla. Povodeň začíná vyhlášením druhého a třetího stupně povodňové aktivity a 

končí odvoláním. 

 

Stupně povodňové aktivity (SPA)  

1. SPA – Stav bdělosti 

 Stav bdělosti nastává při nebezpečí povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového 

nebezpečí. Situaci na vodním toku nebo vodním díle je třeba věnovat zvýšenou pozornost, 

zahajuje se hlídková sluţba. 

2. SPA – Stav pohotovosti 

 Stav pohotovosti se vyhlašuje v případě, ţe jiţ nebezpečí přirozené povodně přerůstá 

v povodeň. Při jeho vyhlášení se aktivizují orgány protipovodňové ochrany a provádějí se 

opatření podle povodňového plánu. 

3. SPA – Stav ohroţení 

 Stav ohroţení se vyhlašuje při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu nebo ohroţení 

ţivotů a majetku v záplavovém území. Probíhají zabezpečovací a podle potřeby záchranné 

práce a evakuace [18]. 

 

Ochrana před povodněmi 

Před povodní: 

 Informujte se na obecním úřadě, jak a kam se budete evakuovat v případě 

povodňového ohroţení nebo si vytipujte bezpečné místo, které nebude zaplaveno 

vodou. 

 Připravte si pytle s pískem, těsnicí fólii, těsnicí desky a další stavební materiál na 

utěsnění nízko poloţených dveří a oken. Dále si zajistěte ucpávky kanalizace  

a odtoku z WC. 



22 

 

 Připravte si evakuační zavazadlo, přestěhujte cenné věci a nebezpečné látky do 

vyšších pater, upevněte věci, které by mohla voda odnést a připravte se na 

evakuaci domácích a hospodářských zvířat nebo je odveďte na bezpečné místo. 

 Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředcích. 

 

Při povodni: 

 Na základě pokynů povodňových orgánů obce, policie a záchranářů opusťte 

ohroţený prostor.  

 V případě evakuace dodrţujte zásady pro opuštění bytu nebo domu. 

Je-li nedostatek času, okamţitě se přesuňte na určené místo, které nebude zatopeno vodou. 

 

Po povodni: 

 Nechte si zkontrolovat stav obydlí (statickou narušenost, obyvatelnost), rozvody 

energií (plyn, el. energie apod.), stav kanalizace a rozvodů vody. 

 Zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny, které byly zasaţeny 

vodou. Postupujte podle pokynů hygienika (pouţívejte ochranné pracovní 

pomůcky  

a dezinfekční prostředky). Vyčistění studní a jejich sanaci zadejte odborníkům. 

 Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě potřeby si vyţádejte 

finanční pomoc, pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické prostředky, 

potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod a další potřebné prostředky. 

 Nepijte vodu z místních zdrojů, pokud ji hygienik neschválil jako pitnou. 

 Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod (ohlaste pojistnou událost 

pojišťovně, vyhotovte soupis škod) [15, 16]. 

 

1.5.6  Poţár 

 Poţár je nekontrolovatelný oheň, při kterém dochází k bezprostřednímu ohroţení 

osob, zvířat, materiálních hodnot nebo ţivotního prostředí. Nejčastějšími příčinami vzniku 

poţáru jsou takové maličkostmi, jako zapomenuté jídlo na sporáku, nevhodně odloţený 

nedopalek cigarety nebo hořící svíčka ponechaná bez dozoru v blízkosti hořlavé látky, ale 

také úmyslné zapálení, tzv. ţhářství. Nebezpečná je také neopatrnost při vytápění bytů a 
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rodinných domů. Aby oheň neničil náš majetek a neohroţoval naše ţivoty, je moţné 

nainstalovat poţární hlásič a zakoupit hasicí přístroj.  

 Při vzniku poţáru je nezbytné neodkladně zavolat HZS na telefonním čísle 150 nebo 

jej ohlásit na nejbliţší ohlašovně poţáru [1, 16]. 

 

Co dělat při poţáru: 

 V kaţdém případě se snaţte zachovat klid a jednat s rozvahou! 

 Proveďte nutná opatření pro záchranu ohroţených osob nebo zvířat, pokuste se  

o jejich vyvedení na bezpečné místo. 

 Snaţte se uhasit (hasicím přístrojem, kusem látky, vodou) nebo omezit poţár 

(odstranit z dosahu poţáru snadno hořlavé látky a materiály), ale nevystavujete 

sebe ani své blízké váţnému ohroţení.  

 Kaţdý poţár, i uhašený bez pomoci hasičů, se musí nahlásit příslušnému 

Hasičskému záchrannému sboru! 

 Neodkladně ohlaste zjištěný poţár na telefonní číslo 150 nebo 112. 

 Nedá-li se poţár se poţár uhasit dostupnými prostředky, zastavte přívod plynu a vypněte 

elektrický proud. 

 S ohledem na prostor, kde poţár vznikl, informujte ostatní (voláním „hoří!“). 

 Vyneste předměty, které mohou působením poţáru vybuchnout (propan-butanové a jiné 

tlakové nádoby) nebo uvolňují škodlivé plyny (plastické hmoty). Není-li to moţné, 

upozorněte na ně zasahující záchranné sloţky. 

 Nevětrejte v prostorech, kde hoří. Přístup vzduchu zvyšuje intenzitu hoření. 

 Nezdrţujte se v těsné blízkosti poţáru. 

 Do příjezdu hasičů se podle svých fyzických schopností pokuste omezit rozsah 

poţáru jednoduchými hasebními prostředky (hasicí přístroj, hydrant, atd.) nebo 

jej zlikvidovat. 

 Při hašení plošného poţáru dbejte na to, aby vám nezamezil ústupovou cestu. 

 Po příjezdu hasičů podejte veliteli zásahu informaci o situaci včetně údajů  

o specifikaci hořícího objektu a okolí, poskytněte osobní pomoc. 

 Nejde-li z nějakého důvodu opustit objekt, zavřete okna a dveře a vypněte 

klimatizaci a odvětrání. Dveře se pokuste utěsnit (např. mokrým ručníkem nebo 

prostěradlem), upozorněte na sebe zasahující hasiče máváním v okně (za 

zavřeným oknem). 

 

http://www.zachranny-kruh.cz/pozary/hasici_pristroje_a_hydranty.html
http://www.zachranny-kruh.cz/pozary/hasici_pristroje_a_hydranty.html
http://www.zachranny-kruh.cz/pozary/hasici_pristroje_a_hydranty.html
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Máte-li v důsledku poţáru znemoţněn únik: 

 Zachovejte klid! 

 Uzavřete všechny dveře a spáry se snaţte utěsnit namočenými kusy látky 

(ručníky, závěsy, apod.) 

 Snaţte se dostat k oknu a mávejte, aby vás hasiči viděli. 

 Snaţte se neotvírat okna, průvan můţe způsobit rychlejší pronikání zplodin do 

vašeho prostoru. 

 Odstraňte hořlavé předměty z místa úkrytu, aby se po nich nemohl šířit poţár. 

 V případě silného zakouření si lehněte na zem. 

 Ústa si zakryjte kusy látky jako improvizační filtr. 

 Snaţte se dýchat klidně a zhluboka. 

 Vytvořte si ochranu těla nejlépe namočením oděvu [16, 26]. 

 

1.5.7  Epidemie 

 Epidemie představuje větší nahromadění výskytů onemocnění v časových a místních 

souvislostech. Epidemie extrémně velkého rozsahu zahrnující většinu světa nazýváme 

pandemie.  

 Zdrojem nákazy můţe být infikovaný člověk nebo zvíře, v jehoţ organismu se 

vyskytují, rozmnoţují a vylučují choroboplodné zárodky. Přenos těchto zárodků můţe být 

buď přímý (stykem s nemocným člověkem, zvířetem) nebo nepřímý (přenos vzduchem, 

zamořenou vodou či potravinami, infikování hmyzem apod.). 

 

 Opatření proti šíření nákazy: 

 informování veřejnosti o klinických příznacích a šíření nákazy,  

 zvyšování odolnosti očkováním, 

 zvýšený zdravotní dozor, 

 vyhledávání zdrojů nákazy, 

 vyhubení zvířecích zdrojů nákazy,  

 izolace nemocných osob karanténa osob podezřelých z nákazy, 

 profylaktické podávání léků osobám podezřelým z nákazy a rizikovým skupinám 

obyvatelstva. 
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Co můţeme udělat sami: 

 zvýšit osobní hygienu, 

 v případě podezření nebo prvních příznacích nemoci okamţitě vyhledat lékařskou 

pomoc.  

 omezit účast na hromadných veřejných akcích, kde je větší pravděpodobnost 

nákazy [16]. 

 

1.5.8  Únik nebezpečných látek 

 Havárie s únikem nebezpečných látek je mimořádná, částečně nebo zcela 

neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, která vede k bezprostřednímu nebo 

následnému závaţnému poškození nebo ohroţení ţivota a zdraví občanů, hospodářských 

zvířat, ţivotního prostředí nebo ke škodě na majetku. 

 Můţe vzniknout v souvislosti s uţíváním objektu nebo zařízení, v němţ je 

nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, pouţívána, přepravována nebo skladována.  

 Obecně lze uvést, ţe při úniku látky těţší neţ vzduch je základní ochrannou činností 

zejména improvizovaná individuální ochrana a ukrytí ve vyšších patrech budov na 

odvrácené straně. 

 

Hlavní zásady chování obyvatelstva  

 Nepřibliţovat se k místu havárie. 

 Vyhledat vhodné ukrytí. 

 Utěsnit okna a dveře, popř. vypnout ventilaci. 

 Připravit si prostředky improvizované nebo individuální ochrany a připravit se na 

částečnou dekontaminaci. 

 Poslouchat rozhlas a televizi. Po varovném signálu následují tísňové informace, 

které budou obsahovat podrobné údaje o události a uvedeny konkrétní postupy 

činnosti ohroţených obyvatel. Tyto pokyny je nezbytné respektovat. 

 Jednat klidně a s rozvahou, v ţádném případě nepodléhat panice a zmatkovat. 

 Zbytečně netelefonovat a nepřetěţovat telefonní síť.  

 Respektovat pokyny a nařízení sloţek IZS. 

 Vyvarovat se větší fyzické námahy. Při zvýšené fyzické námaze se zvyšuje příjem 

inhalovaného vzduchu a s ním i příjem nebezpečné látky. 
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 Varovat sousedy a pomoci starším, nevidomým a nemocným osobám při utěsnění 

bytu, evakuaci atd.  

 Připravit se na evakuaci a připravit si evakuační zavazadlo[10]. 
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2  CÍL PRÁCE A HYPOTÉZA 

 

2.1  Cíl práce 

Cílem mé bakalářské práce na téma „Studie úrovně informování obyvatelstva v krizové 

situaci“ je pomocí metody sběru dat, dotazníku: 

1. Zjistit úroveň znalostí a informovanosti obyvatelstva při vzniku mimořádných 

událostí (krizových situací), kdy jsou ohroţeny ţivoty, zdraví a majetek obyvatel 

nebo ţivotní prostředí.  

2. Na základě výsledků navrhnout doporučení, které budou přínosem pro tuto 

problematiku. 

 

2.2  Hypotéza 

Občané nemají dostatečné znalosti a informace o problematice ochrany obyvatelstva 

při vzniku MU nebo KS. 
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3  METODIKA 

Teoretická část bakalářské práce se zabývá informovaností obyvatelstva, především 

obecnými zásadami chování při MU (popř. KS). V praktické části bakalářské práce se 

věnuji samotné studii informovanosti obyvatelstva. Cílem studie je zjistit stav 

informovanosti obyvatelstva při krizových situacích. Základní podklady byly získány 

anonymním šetřením – dotazníkem (viz příloha č. 1). Výsledky dotazníku měly potvrdit 

nebo vyvrátit hypotézu, kterou jsem vyslovila výše. Hlavním zdrojem informací byly 

tištěné a elektronické zdroje, uvedené v seznamu literatury. Jednalo se především o 

odbornou literaturu, specializované časopisy, internetové zdroje a legislativu dotýkající se 

této problematiky.  

 

3.1  Pouţitá metoda 

K získání podkladů jsem pouţila dva způsoby sběru dat. Prvním byl dotazník 

v tištěné formě, který byl rozdán náhodným osobám v městech Praha, Havířov a Javorník 

ve Slezsku. Druhým byl dotazník v elektronické formě, který byl vyvěšen na internetových 

stránkách www.vyplnto.cz. Výsledky obou typů dotazníků jsem zpracovala v programu 

SASD
16

 (statistická analýza sociálních dat). K mé studii bylo dostačující pouţití LITE 

verze tohoto programu.  

 

3.1.1  Struktura a sběr dat 

Dotazník zaměřený na znalosti a informovanost ochrany obyvatelstva zkoumaného 

vzorku tvoří celkem 16 otázek a 8 podotázek. U všech otázek měl respondent na výběr  

z několika předdefinovaných odpovědí. Respondent měl odpovědět tak, aby se jeho názor 

co nejvíce ztotoţňoval s odpovědí.  

Dotazník byl rozdělen do tří základních částí: 

 obecné informace o mimořádných událostech, 

 informovanost obyvatelstva při mimořádných událostech, 

 všeobecné otázky.  

                                                      
16

 verze 1.4.9. 

http://www.vyplnto.cz/
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Data obou dotazníků byla získána v měsíci březnu. U elektronické formy dotazníku, 

konkrétně od 7. 3. 2011 do 20. 3. 2011, kdy na něj odpovědělo 121 respondentů s 

návratností 77 %. U tištěné formy pak od 4. 3. 2011 do 31. 3. 2011. Odpovědělo na něj 179 

respondentů s návratností 89,5 %. 

Velikost zkoumaného vzorku tedy činí 300 respondentů. 
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4  VÝSLEDKY 

Podle vyjádření respondentů bylo vyplnění dotazníku jednoduché a srozumitelné. 

Někteří dokonce chtěli ihned vědět, jaké jsou správné odpovědi a jakým způsobem mají  

v některých situacích reagovat. 

4.1  Obecné informace o mimořádných událostech 

Otázka č. 1 – Povaţujete informace „Jak se chovat při MU“ za důleţité? 

Na otázku č. 1 „Povaţujete 

informace „Jak se chovat při MU“ 

za důleţité?“ odpovědělo 218 ano, 

77 respondentů spíše ano, 5 

respondentů spíše ne a 0 

respondentů ne.  

Graf č. 1 Považujete informace „Jak se chovat při MU“ za důležité? 

Otázka č. 2 – Cítíte se být dostatečně informován(a) o tom jak se chovat při MU? 

Na otázku č. 2 „Cítíte se být 

dostatečně informován(a) o tom jak 

se chovat při MU?“ odpovědělo 40 

respondentů ano, 96 respondentů 

spíše ano, 110 respondentů spíše ne  

a 54 respondentů ne.  

Graf č. 2 Cítíte se být dostatečně informován(a) o tom jak se chovat při MU? 

Otázka č. 3 – Povaţujete za potřebné, aby bylo veřejnosti nabízeno více informací o 

MU? 

Na otázku č. 3 „Povaţujete za 

potřebné, aby bylo veřejnosti 

nabízeno více informací o MU?“ 

odpovědělo 201 respondentů ano, 87 

respondentů spíše ano, 9 respondentů 

spíše ne a 3 respondenti ne. 

Graf č. 3 Považujete za potřebné, aby bylo veřejnosti nabízeno více informací o MU? 
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Otázka č. 3.1 – Kdo by měl tyto informace poskytovat?  

Na tuto otázku odpovídali pouze respondenti, kteří odpověděli „ano“ nebo „spíše 

ano“ u otázky č. 3. U této otázky mohli zvolit respondenti více odpovědí. 

     

   

   

   

   

 

 

Graf č. 4 Kdo by měl tyto informace poskytovat?  

 Na otázku č. 3.1 „Kdo by měl tyto informace poskytovat?“ si přálo 205 

respondentů především média, 130 respondentů obecní úřady, 100 respondentů HZS, PČR, 

ZZS, 97 respondentů  školy, zaměstnavatelé a 12 respondentů na tuto otázku neodpovídalo, 

protoţe v předchozí otázce odpověděli „ne“ nebo „spíše ne“.  

Otázka č. 4 - Kde budete v případě potřeby vyhledávat informace o MU? 

U této otázky mohli zvolit respondenti více odpovědí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 5 Kde budete v případě potřeby vyhledávat informace o MU? 

Na otázku č. 4 „Kde budete v případě potřeby vyhledávat informace o MU?“ 

odpovědělo 198 respondentů média, 44 respondentů zaměstnavatel, škola, 79 respondentů 

akce pořádané HZS, PČR a ZZS, 145 respondentů úřady a jejich webové stránky,  

42 respondentů rodina, příbuzní, přátelé a 79 respondentů informační broţury. 
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Otázka č. 5 – Byl(a) jste někdy na besedě pořádané hasiči, policií a ZZS? 

Na otázku č. 5 „Byl(a) jste někdy 

na besedě pořádané Hasiči, policií a 

HZS?“ odpovědělo 104 

respondentů ano a 196 respondentů 

ne. 

Graf č.6 Byl(a) jste někdy na besedě pořádané hasiči, policií a ZZS 

 

4.2 Informovanost obyvatelstva při mimořádných událostech 

Otázka č. 6.1 – Víte, co udělat, kdyţ zazní siréna? 

Na otázku č. 6.1 „Víte co udělat, 

kdyţ zazní siréna?“ odpovědělo 68 

respondentů ano, 70 respondentů 

spíše ano, 77 respondentů spíše ne a 

85 respondentů ne. 

 

Graf č. 7 Víte, co udělat, když zazní siréna? 

 

Otázka č. 6.2 - Víte co udělat, kdyţ bude nařízena evakuace? 

Na otázku č. 6.2 „Víte co udělat, 

kdyţ bude nařízena evakuace?“ 

odpovědělo 73 respondentů ano, 

104 respondentů spíše ano, 72 

respondentů spíše ne a 51 

respondentů ne. 

Graf č. 8 Víte co udělat, když bude nařízena evakuace?  
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Otázka č. 6.3 – Víte, co udělat, kdyţ začne hořet? 

Na otázku č. 6.3 „Víte co udělat, 

kdyţ začne hořet?“ odpovědělo 

150 respondentů ano, 107 

respondentů spíše ano, 27 

respondentů spíše ne a 16 

respondentů ne. 

Graf č. 9 Víte co udělat, když začne hořet?  

 

Otázka č. 6.4 – Víte, co udělat, kdyţ budete uvězněni v hořícím bytě? 

Na otázku č. 6.4 „Víte, co udělat, 

kdyţ budete uvězněni v hořícím 

bytě?“ odpovědělo 84 respondentů 

ano, 106 respondentů spíše ano, 62 

respondentů spíše ne a 48 

respondentů ne. 

Graf č. 10 Víte co udělat, když budete uvězněni v hořícím bytě?  

 

Otázka č. 6.5 – Víte, co udělat, kdyţ hrozí povodeň? 

Na otázku č. 6.5 „Víte, co udělat, 

kdyţ hrozí povodeň?“ odpovědělo 80 

respondentů ano, 108 respondentů 

spíše ano,  74 respondentů spíše ne a 

38 respondentů ne. 

 

Graf č. 11 Víte, co udělat, když hrozí povodeň?  

 

Otázka č. 6.6 – Víte, co udělat, kdyţ nastane povodeň? 

Na otázku č. 6.6 „Víte, co udělat, 

kdyţ nastane povodeň?“ odpovědělo 

71 respondentů ano, 107 respondentů 

spíše ano, 71 respondentů spíše ne a 

51 respondentů ne. 

Graf č. 12 Víte, co udělat, když nastane povodeň?  
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Otázka č. 6.7 – Víte, co udělat, kdyţ vypukne epidemie? 

Na otázku č. 6.7 „Víte, co udělat, 

kdyţ vypukne epidemie?“ 

odpovědělo 31 respondentů ano, 

55 respondentů spíše ano, 114 

respondentů spíše ne a 100 

respondentů ne. 

Graf č. 13 Víte, co udělat, když vypukne epidemie?  

 

Otázka č. 6.8 – Víte, co udělat, kdyţ unikne nebezpečná látka? 

Na otázku č. 6.8 „Víte, co udělat, 

kdyţ unikne nebezpečná látka?“ 

odpovědělo 37 respondentů ano, 

60 respondentů spíše ano,108 

respondentů spíše ne a 95 

respondentů ne. 

Graf č. 14 Víte, co udělat, když unikne nebezpečná látka? 

 

Otázka č. 7 – Co znamená kolísavý tón sirény 140 sekund? 

Na otázku č. 7 „Co znamená 

kolísavý tón sirény 140 sekund?“ 

odpovědělo 122 respondentů 

všeobecná výstraha, 52 

respondentů poţární poplach, 58 

respondentů zkouška sirén a 68 

respondentů nevím. 

Graf č. 15 Co znamená kolísavý tón sirény 140 sekund?  
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Otázka č. 8 – Kolik máme v ČR varovných signálů pro obyvatelstvo? 

Na otázku č. 8 „Kolik máme v ČR 

varovných signálů pro 

obyvatelstvo?“ odpovědělo  

68 respondentů 1, 118 respondentů 

3, 32 respondentů 4 a 82 

respondentů nevím. 

Graf č. 16 Kolik máme v ČR varovných signálů pro obyvatelstvo?  

 

Otázka č. 9 – Víte, co má obsahovat evakuační zavazadlo? 

Na otázku č. 9 „Víte, co má 

obsahovat evakuační zavazadlo?“ 

odpovědělo 43 respondentů ano, 

122 respondentů spíše ano, 75 

respondentů spíše ne a 60 

respondentů ne. 

Graf č. 17 Víte, co má obsahovat evakuační zavazadlo?  

 

Otázka č. 10 – Víte, jak zabezpečit byt v případě nařízené evakuace? 

Na otázku č. 10 „Víte, jak 

zabezpečit byt v případě nařízené 

evakuace?“ odpovědělo  

46 respondentů ano, 99 respondentů 

spíše ano, 88 respondentů spíše ne a 

67 respondentů ne. 

Graf č. 18 Víte, jak zabezpečit byt v případě nařízené evakuace?  
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Otázka č. 11 – Víte, co jsou prostředky improvizované ochrany? 

Na otázku č. 11 „Víte, co jsou 

prostředky improvizované 

ochrany?“ odpovědělo  

34 respondentů ano, 46 respondentů 

spíše ano, 71 respondentů spíše ne a 

149 respondentů ne. 

Graf č. 19 Víte, co jsou prostředky improvizované ochrany?  

 

Otázka č. 12 – Dá se na tísňovou linku 112 dovolat bez sim karty? 

Na otázku č. 12 „Dá se na tísňovou linku 

112 dovolat bez sim karty?“ odpovědělo 

263 respondentů ano a 37 ne. 

 

 

Graf č. 20 Dá se na tísňovou linku 112 dovolat bez sim karty?  

 

Otázka č. 13 – Kam byste zavolali v případě poţáru? 

Na otázku č. 13 „Kam byste 

zavolali v případě poţáru?“ 

odpovědělo 246 respondentů „150“, 

18 respondentů „155“, 11 

respondentů „158“ a 25 

respondentů „112“. 

Graf č. 21 Kam byste zavolali v případě požáru?  

 

Otázka č. 14 – Máte doma hasicí přístroj? 

Na otázku č. 14 „Máte doma hasicí 

přístroj?“ odpovědělo 73 

respondentů ano, mám,  

60 respondentů nemám, ale zvaţuji 

koupi a 167 respondentů nemám a 

nezvaţuji koupi. 

Graf č. 22 Máte doma hasicí přístroj?  
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Otázka č. 15 – Máte doma poţární hlásič? 

Na otázku č. 15 „Máte doma 

poţární hlásič?“ odpovědělo 23 

respondentů ano, mám,  

40 respondentů nemám, ale zvaţuji 

koupi a 237 respondentů nemám a 

nezvaţuji koupi. 

Graf č. 23 Máte doma požární hlásič?  

 

4.3 Všeobecné otázky 

Otázka č. 16 Jste ţena nebo muţ? 

Na otázku č. 16 odpovědělo 159 

ţen a 141 muţů. 

 

 

 

Graf č. 24 Jste žena nebo muž?  

 

Otázka č. 17 – Kolik Vám je let? 

Na otázku č. 17 odpovědělo 46 

respondentů ve věku méně neţ 20 

let, 149 respondentů ve věku 21–40 

let, 63 respondentů ve věku 41–60 

let a 42 respondentů ve věku 

vyšším neţ 60 let. 

Graf č. 25 Kolik Vám je let?  
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Otázka č. 18 – Bydlíte v obci s: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 26 Bydlíte v obci?   

Na otázku č. 18 odpovědělo 40 respondentů bydlících v obci s méně neţ 1 000 

obyvateli, 72 respondentů bydlících v obci s 1 001 – 10 000 obyvateli, 47 respondentů 

bydlících v obci  s 10 000 – 50 000 obyvateli, 75 respondentů bydlících v obci s 50 001 – 

100 000 obyvateli a 66 respondentů bydlících v obci s více neţ 100 000 obyvateli. 
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5  DISKUZE 

 

5.1  Výsledky dotazníku 

 Účelem výzkumu bylo zjistit stav informovanosti obyvatelstva při MU a KS. 

Základní podkladem byl dotazník (jenţ je součástí přílohy 1), na který odpovědělo 300 

respondentů.  

 V první části dotazníku, která se zabývala obecnými informacemi o MU, bylo 

zjištěno, ţe 98 %
17

 respondentů povaţuje informace o chování při MU za důleţité. Z toho 

lze vyvodit, ţe si lidé uvědomují důleţitost těchto informací. Ovšem více neţ polovina (55 

%) se necítí být dostatečně informována a 96 % respondentů povaţuje za potřebné, aby 

bylo veřejnosti nabízeno více informací o MU. Tyto informace by měli poskytovat 

především média (71 %), obecní úřady (45 %), HZS, PČR a ZZS (35 %), školy a 

zaměstnavatelé (34 %). Kdy z celkového počtu populace nad 60 let byla odpověď média a 

obecní úřady v 81 %. Jiné souvislosti se neprokázaly. V případě potřeby budou dotázaní 

vyhledávat informace o MU v médiích (66 %), na úřadech a jich webových stránkách (48 

%), v informačních broţurách (26 %), na akcích pořádaných HZS, PČR a ZZS (26 %), ve 

škole a zaměstnání (15 %), u rodiny, příbuzných a přátel (14 %). Podle výsledků 

posledních dvou otázek představují nezastupitelnou část v informování veřejnosti 

především média a obecní úřady. Tuto část dotazníku zakončuje otázka týkající se 

návštěvnosti besed pořádaných HZS, PČR a ZZS, kdy pouze 35 % dotázaných někdy 

besedu navštívilo. Analýza tohoto šetření, potvrdila nejen nízkou úroveň informovanost 

veřejnosti, ale i její zájem o zlepšení. Zároveň poskytla odpověď na to, jakým způsobem 

dále informovat veřejnost. 

 Další část dotazníku se zabývala informovaností obyvatelstva při MU. Téměř 

polovina (46 %) dotázaných ví, co udělat, kdyţ zazní siréna, a 41 % ví, jakým tónem se 

vyhlašuje. U počtu varovných signálů pro obyvatelstvo je to jiţ horší, pouhých 23 % ví, ţe 

máme pouze jeden varovný signál. U této otázky bylo zajímavé, ţe 39 % dotázaných 

odpovědělo 3 varovné signály, to mohlo být ovlivněno tím, ţe v předchozí otázce byly 

vyjmenovány 3 výstraţné signály (zkouška sirén, poţární poplach a všeobecná výstraha). 

11 % odpovědělo 4 varovné signály a 27 % vůbec neví. 62 % obyvatelstva se domnívá, ţe 
                                                      
17

 Součet pozitivních nebo negativních odpovědí. 
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ví, co udělat, kdyţ hrozí povodeň, a 59 % ví, co udělat, kdyţ nastane povodeň. Tento 

výsledek můţe být ovlivněn tím, ţe respondenti nebydlí v zátopových oblastech. I přesto, 

ţe se 59 % dotázaných domnívá, ţe ví, co udělat, kdyţ je nařízena evakuace, pouhých 48 

% ví, jak má zabezpečit byt v případě nařízené evakuace, a 55 % ví, co má obsahovat 

evakuační zavazadlo. S velmi dobrým výsledkem se setkáváme u otázky co dělat v případě 

poţáru (86 %) a v případě uvěznění v hořícím bytě (64 %). O tom svědčí i správná 

odpověď u 82 % obyvatel, kteří uvedli, ţe v případě poţáru budou volat na číslo 150. U 

vybavenosti obyvatelstva hasicími přístroji a poţárními hlásiči je to pouze 24 % u hasicích 

přístrojů a dokonce jen 8 % u poţárních hlásičů. 20 % respondentů nemá hasicí přístroj, ale 

zvaţuje koupi, stejně jako 13 % u poţárního hlásiče, zbytek nemá a nezvaţuje koupi 56 % 

hasicího přístroje a 79 % poţárního hlásiče. Zajímavým výsledkem je také 72% 

nevědomost obyvatelstva v případě vypuknutí epidemie. V tomto případě je informovanost 

nad očekávání nízká, i přes nedávné hrozby epidemií nebo pandemií (H1N1, H5N1, …), 

kdy se skoro kaţdodenně veřejnost setkávala s doporučeními, jak se chovat. V případě 

úniku nebezpečné látky je informovanost také velmi nízká, kdy 68 % obyvatelstva neví, co 

dělat, a 50 % dotázaných dokonce vůbec neví, co jsou to prostředky improvizované 

ochrany. Tuto sérii otázek uzavírá otázka č. 12, kdy 88 % dotázaných vědělo, ţe na linku 

112 se lze dovolat i bez sim karty. Vyhodnocením realizovaného výzkumu byla potvrzena 

počáteční hypotéza o nízké znalosti a informovanosti obyvatelstva o problematice 

ochrany obyvatelstva při vzniku MU nebo KS. Celková průměrná úspěšnost kladných 

odpovědí (ano a spíše ano) u otázek č. 6.1.–6.8. a č. 9–11 je pouze 51,3 % a nebyla 

ovlivněna pohlavím, věkem ani místem bydliště.  

 Poslední sérií otázek byly všeobecné informace o respondentech. Jak jiţ bylo 

zmíněno, dotazník vyplnilo 300 respondentů, z toho 53 % ţen a 47 % muţů. Věk 

respondentů byl 50 % ve věku 21–40 let, 21 % ve věku 41–60 let, 15 % ve věku méně neţ 

20 let a 14 % ve věku vyšším neţ 60 let. Věkové sloţení respondentů nebylo zastoupeno 

rovnoměrně z důvodu náhodného výběru. V případě místa bydliště je to pak 25 % 

respondentů bydlících v obci s 50 001 – 100 000 obyvatel, 24 % respondentů bydlících 

v obci s 1 001 – 10 000 obyvatel, 22 % respondentů bydlících v obci s více neţ 100 000 

obyvatel, 16 % respondentů bydlících v obci s 10 000 – 50 000 obyvatel a 13 % 

respondentů bydlících v obci s méně neţ 1 000 obyvatel.  
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5.2 Doporučení pro zlepšení současné situace 

 Potvrzení počáteční hypotézy dokázalo nízkou informovanost obyvatelstva, v této 

části jsou popsány doporučení a vlastní postřehy pro zlepšení této situace.  

Nastane-li MU, je jiţ na informování pozdě, proto je důleţitá preventivní výchovná 

činnost. Pro zvýšení informovanosti občanů při MU by bylo dobré vyuţít především 

hromadných informačních prostředků, jak vyplývá i z průzkumu. Přínosným by podle 

mého názoru byly krátké spoty s informacemi „Jak se chovat, kdyţ…“ V ranních hodinách 

by se mohly vysílat animované spoty, které by byly určeny dětem, ty se rády o své 

vědomosti podělí. Nevýhodou této formy je ovšem finanční náročnost. To by se mohlo 

ošetřit legislativně, kdy by sdělovací prostředky měly povinnost tyto spoty odvysílat 

bezplatně. Pro zmenšení nákladu na výrobu spotů, by se dalo vyuţít potenciálu středních a 

vysokých škol se zaměřením na film, a to např. formou soutěţe, s atraktivními cenami pro 

výherce. 

 Dalším, podle mého názoru, zajímavým postupem je informovat obyvatelstvo tzv. 

pasivním způsobem. Jako příklad uvádím projekt MV– GŘ HZS ČR „Bezpečné 

cestování“. Realizovaný ve spolupráci s ČD, a.s., a DP hl. m. Prahy, a.s. V rámci toho 

projektu jsou umístěny informační materiály na reklamní a nereklamní plochy v 

autobusech, tramvajích, metru, ve vlacích a v prostorách vlakových nádraţí ČD, a.s., 

a čekárnách MHD především v Praze. Tento projekt by se mohl rozšířit po celé ČR a 

zaměřit se také na čekárny v nemocnicích a ordinacích praktických lékařů, v čekárnách 

úřadů, na veřejná místa s větší pohybem osob apod. 

 Dalším prostředkem pro zvýšení informovanosti je internet. V dnešní době je na 

internetu spousta informací jak se chovat při MU, buďto na webu samotných úřadů, HZS 

krajů, MV, nebo na webech zaměřených na tuto tematiku (Vaše cesty k bezpečí, 

Záchranný kruh, Dráček Hasík apod.). Informace jsou zde zpracovány většinou velmi 

atraktivním způsobem, proto by bylo dobré tyto weby více zviditelnit, k tomu by mohly 

poslouţit např. bannery nebo infoboxy 
18

 umístěné na sociálních sítích (facebook.com, 

lide.cz, …), které se v dnešní době těší velké oblibě. Tento způsob jistě ocení i menší obce, 

které tím alespoň částečně vyřeší informační povinnost v oblasti ochrany obyvatelstva.  

 Samozřejmostí nadále zůstávají besedy, přednášky a dalších akce pořádané pro 

veřejnost a školská zařízení zaměřené na otázky poţární ochrany a ochrany obyvatelstva. 

                                                      
18

 Tyto infoboxy jiţ nabízí záchranný kruh a jsou k nalezení na stránce http://infoboxy.zachranny-kruh.cz/. 

http://infoboxy.zachranny-kruh.cz/
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To se týká rovněţ instruktáţe pro starosty obcí, právnické osoby, podnikající fyzické osoby  

a fyzické osoby. 
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6  ZÁVĚR 

 Cílem práce bylo analyzovat současný stav, zjistit úroveň znalostí a informovanosti 

obyvatelstva při vzniku MU nebo KS a navrhnout doporučení pro zlepšení současné 

situace. Cíle práce byly splněny a hypotéza o nízké znalosti a informovanosti obyvatelstva 

byla potvrzena. O tom svědčí zejména otázka č. 2, kdy se 55 % občanů necítí být 

dostatečně informováno, a dále pak průměrná úspěšnost získaných (kladných) odpovědí u 

otázek č. 6.1–6.8 a č. 9–11, která je pouze 51,3%. Hlavním důvodem uvedené skutečnosti 

je podle mého názoru, pasivita aţ nezájem občanů o tyto informace, a to zejména v 

preventivní fázi.  

 Navrhovaná doporučení mohou být v případě dalšího rozpracování pouţita 

k informování veřejnosti a získané poznatky mohou poslouţit jak obecním úřadům, HZS 

krajů, právnickým osobám a podnikající fyzickým osobám, tak i samotným občanům. 

Veřejnost informovaná v této oblasti ovlivňuje nejen ţivot a zdraví občanů, majetek  

a ţivotní prostředí, ale je i jedním ze základních předpokladů úspěšného zásahu 

záchranných sloţek. Jak je uvedeno v koncepci
19

, základním prvkem systému ochrany 

obyvatelstva musí být informovaný a sebevzdělaný občan, který bude umět reagovat na 

přijímaná opatření, chránit sebe a poskytovat pomoc ostatním osobám.  

                                                      
19

 Koncepce ochrany obyvatelstva [8]   
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