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1. Úvod 

V nynějším světě 21. století, stále rychleji se měnícím modernizací, je vysoká závislost 

na informační technologii, komunikaci, funkci zařízení důleţitých pro ţivot obyvatel, tedy 

hlavně na elektrické energii. A tato závislost je zjevná především v rozvinutém světě, jehoţ 

jsme součástí. 

Díky poloze, jakoţto středoevropský stát obklopený horami, máme jisté bezpečí před 

některými mimořádnými událostmi. Neleţíme na okraji litosférických desek, nemáme 

přístup k moři, nevyskytují se zde aktivní sopky, vyskytujeme se uprostřed Evropy mezi 

kulturně, politicky, etnicky a náboţensky podobnými státy. Z pohledu vzniku havárií a 

katastrof zde ţijeme vcelku spokojeným ţivotem oproti většině světa. Probíhající velké 

mimořádné události pozorujeme bezpečně z dálky prostřednictvím médií a přitom zprávy o 

těchto negativních jevech přijímáme velice rychle a aktuálně. 

Ale jsme dobře připraveni, kdyţ se něco stane u nás v republice? Vnímáme vznikající 

pohromy ve světě tak, abychom se připravili zde? Některé mimořádné události se nám 

nevyhýbají (povodně a záplavy, hurikán, sněhové kalamity, výpadky dodávek energií), 

přitom nemusí zůstat jen u těchto. Negativní jevy na sebe mohou navázat další mimořádné 

události a způsobit tak značné škody. Nebo mohou vzniknout události, které se ještě 

nevyskytli. Je potřeba seznámit obyvatele alespoň se základními informacemi a radami tak, 

aby to bylo uţitečné a lidé si je pamatovali. Ale jakým způsobem? Zájem lidí o informace 

tohoto druhu je nízký. Říkáme si, ţe není třeba se důkladně připravovat, však se stát, nebo 

někdo jiný, o nás postará. Nezájem lidí, dokud se něco nestane. Mentalita lidí v České 

republice je v tomto obzvláště specifická. Chybí nám jistá pokora a úcta k přírodě. Snaţíme 

se jí změnit, místo toho, abychom se přizpůsobili a podle ní učili. 

Tato práce se zabývá územím obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) Šumperk, 

které leţí na severu Moravy v oblasti pohoří Jeseníky. Můţeme říci, ţe oproti větší části 

republiky je tato oblast méně hustě osídlená, chudší a jako horská oblast více ovlivňována 

přírodním prostředím. Práce seznamuje s riziky, které mohou způsobit ztráty na zdraví a 

ţivotech lidí, na majetku, na ţivotním prostředí, způsobem přípravy správního území obce 

v oblasti poskytování a šíření informací. Je totiţ opravdu sloţité zaujmout člověka 

informacemi o jeho ochraně a bezpečnosti. Po provedení analýzy a hodnocení rizik budou 
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vybrána rizika, která mohou na území ORP Šumperk způsobit škody rozsáhlejší, 

dosahujících uvedených minimálních ztrát. Na tyto zjištěná rizika je potřeba prvotně se 

připravit, nejen z pohledu řídících orgánů, záchranných jednotek a organizací, ale také ze 

strany obyvatel. Vţdy existují omezené moţnosti v prevenci a řešení mimořádných 

událostí. Ekonomické limity, čas, prostředky, síly a zdroje. Pro efektivní postup budou 

podle stupně nebezpečí vybrána území, která je potřeba prvotně seznámit s radami a 

informacemi. Chování obyčejného člověka (davu) při velkých negativních jevech můţe 

ovlivnit samotné řešení události. 
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2. Cíl 

Cílem práce je vybrat ve správním obvodu ORP Šumperk rizika, která mohou 

znamenat vznik rozsáhlejších škod na zdraví a ţivotech lidí, majetku a ţivotním prostředí. 

Následně zjistit připravenost městského úřadu a moţnosti informování a vzdělávání 

obyvatel na zjištěná rizika. 
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3. Rešerše 

Šenovský M., Adamec V., Základy krizového managmentu, Ostrava, SPBI, 2004. 

102s., ISBN: 80-86634-44-2[6] 

Publikace se věnuje základům funkce krizového řízení, která zahrnuje řídící činnosti. 

Definuje nám pojem rizika a s ním souvisejících záleţitostí, základní metody analýzy a 

hodnocení rizik, identifikace rizik. Dále nám přibliţuje proces řízení při mimořádné 

události a popisuje činnosti odpovědných pracovníků krizového řízení. 

 

Bernatík A., Prevence závažných havárií I., Ostrava, SPBI, 2006. 76s., ISBN: 80-

86634-89-2[2] 

Publikace pojednává o prevenci velkých průmyslových havárií, které vznikají v důsledku 

lidské činnosti a výskytem nebezpečných chemických látek. Seznamuje nás se základními 

právními předpisy, způsobem provádění analýzy a hodnocení rizik a jejími základními 

metodami. 

 

Šenovský M., Hanuška Z., Organizace a řízení I. , Ostrava, 2003. 150s., ISBN: 80-

86634-22-1[8] 

Publikace seznamuje s činností jednotlivých orgánů před a při mimořádné události, se 

způsobem řízení v místě mimořádné události z pohledu poţární ochrany. Dále nás 

seznamuje s informacemi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

Šenovský M., Adamec V., Hanuška Z., Integrovaný záchranný systém, Ostrava, SPBI, 

2007. 157s., ISBN: 978-80-7385-007-4[7] 

Publikace se věnuje integrovanému záchrannému systému, které organizace tvoří tento 

systém. Charakterizuje jaké mají jednotlivé organizace práva a povinnosti, postavení, 

předmět jejich činnosti. Dále nám uvádí vztah integrovaného záchranného systému a 

havarijního plánování. 

 

Kovařík, J., Smetana, M., Základy civilní ochrany,Ostrava 2006. ISBN: 80-86634-85-

X[9] 
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Publikace se zabývá základními vědomostmi o civilní ochraně. Blíţe charakterizuje 

jednotlivé úkoly ochrany obyvatelstva, kterými je hlásná sluţba, evakuace, poskytování 

nouzového ubytování a jiné úkoly civilní ochrany. 
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4. Pojmy 

Obec s rozšířenou působností- obec vykonává přenesenou působnost státní správy pro další 

obce ve své působnosti [17] 

Mimořádná událost- škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka nebo 

přírodními vlivy, které způsobují ztráty na ţivotech a zdraví lidí, škody na majetku nebo 

škody na ţivotním prostředí a vyţadují provedení záchranných a likvidačních prací.[15] 

Závaţná havárie- mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově 

ohraničená událost, při níţ vznikají váţné dopady na ţivotech a zdraví lidí, hospodářských 

zvířat a ţivotního prostředí nebo k újmě na majetku.[13] 

Nebezpečná chemická látka a přípravek- látka, která má jednu nebo více nebezpečných 

vlastností.[14] 

Poplachový plán kraje- jsou zde uvedeny zásady součinnosti jednotek poţární ochrany a 

potřeby nasazení sil a prostředků.[20] 

Riziko- míra pravděpodobnosti vzniku mimořádné události a její následky.[13] 

Nebezpečí- vlastnost objektu, který můţe způsobit negativní jev.[13] 

Záchranné a likvidační práce- činnosti k omezení, nebo odstranění působení mimořádné 

události.[15] 

Krizová situace- mimořádná událost, při niţ je vyhlášen krizový stav.[16] 
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5. Právní předpisy 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, 

Zákon vymezuje základní a ostatní sloţky integrovaného záchranného systému, stanoví 

povinnosti a práva orgánů státní správy a územní samosprávy při přípravě a řešení 

mimořádných událostí, stanoví práva a povinnosti právnických a fyzických osob při 

přípravě a řešení mimořádných událostí. 

 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů. Zákon č. 

430/2010 Sb., změna krizového zákona 

Zákon vymezuje práva a povinnosti orgánů státní správy a územní samosprávy, 

právnických a fyzických osob při přípravě a řešení krizových situací. Stanoví opatření 

řešení za krizového stavu. Dále vymezuje prvky kritické infrastruktury. 

 

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

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů 

Zákon stanoví systém prevence závaţných havárií v podnicích, v nichţ se vyskytuje velké 

mnoţství nebezpečných chemických látek  nebo přípravků. Vymezuje podmínky 

zařazování vybraných podniků do skupin podle mnoţství vyskytujících se těchto 

nebezpečných chemických látek a přípravků. Dále stanoví podmínky zpracování 

bezpečnostní dokumentace. 

 

Zákon č. 356/2003 Sb., o nebezpečných chemických látkách a o změně některých 

zákonů 

Zákon vymezuje práva a povinnosti právnických a podnikajících fyzických při nakládání s 

nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. Dále vymezuje činnost správních úřadů při 

zabezpečování v ochraně před těmito nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. 
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Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 

Zákon vymezuje pojem obce, vymezuje činnosti obce, stanoví práva a povinnosti obce ve 

státní nebo samosprávní činnosti. 

 

Zákon č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně ve znění posledních předpisů 

Zákon stanoví základní poţadavky ohledně poţární bezpečnosti, práva a povinnosti státních 

orgánů, právnických a fyzických osob vztahujícím se k poţární bezpečnosti. 

 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 

Zákon stanoví podmínky pro zabezpečování ochrany povrchových a podzemních vod, 

jejich hospodárné vyuţívání a předcházení znečišťování. Dále upravuje vztah právnických 

a fyzických osob k vyuţívání vodních zdrojů. 

 

Vyhláška ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek poţární 

ochrany 

Vyhláška vymezuje způsob plošného pokrytí jednotkami poţární ochrany, určuje jednotky 

pro řešení mimořádných událostí, stanovuje stupeň nebezpečí území obcí. Dále stanovuje 

územní působnost jednotek poţární ochrany. 

 

Vyhláška ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí 

s pověřeným obecním úřadem a s obcí s rozšířenou působností 

Vyhláška vymezuje území samosprávních celků. 
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6. Informace o regionu 

6.1. Stručná historie 

Historie města Šumperk sahá do 13. století jako správní místo pro oblast v okolí. 

Region města má za sebou také dlouhou a zajímavou historii. Částečně ho zasáhly husitské 

války, více pak válka třicetiletá (obsazení města Švédy), negativně proslulé inkviziční 

procesy ve Velkých Losinách nebo jedna z nejhorších událostí dějin Československa v roce 

1938, kdy bylo připojeno k Německu, jako součást tehdejších Sudet.[5] 

Od počátku vzniku, kdy zde ţilo pár stovek obyvatel se jejich počet zvětšil. První 

zaručené počty obyvatel náleţí k roku 1798. Tehdy ţilo ve městě asi 3500 obyvatel. V roce 

1890 to bylo uţ asi 10 500 obyvatel. Od té doby se počet obyvatel města znásobil na asi 

28 000 obyvatel.[5] 

6.2. Základní údaje 

 

Obrázek 1: Znak města Šumperk[22] 

Šumperk byl od roku 1960 okresní město s největším správním územím v republice. 

Vznikl tak ze tří menších okresů Šumperk, Jeseník, Zábřeh na Moravě. Nyní je město od 

roku 2003 obec s rozšířenou působností nacházející se v Olomouckém kraji s krajským 

městem Olomouc. Ve správní oblasti obce se nachází 36 obcí včetně města Šumperk a 

jednou obcí s pověřeným obecním úřadem (Hanušovice). Jako město jsou hodnoceny jen 
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dvě obce, jiţ uvedený Šumperk a Hanušovice. Dalšími obcemi ve správním území jsou 

obce Bludov, Bohdíkov, Bohutín, Branná, Bratrušov, Bušín, Dlouhomilov, Dolní studenky, 

Hraběšice, Hrabišín, Chromeč, Jakubovice, Janoušov, Jindřichov, Kopřivná, Libina, 

Loučná nad Desnou, Malá Morava, Nový Malín, Olšany, Oskava, Petrov nad Desnou, 

Písařov, Rapotín, Rejchartice, Ruda nad Moravou, Sobotín, Staré město, Sudkov, Šléglov, 

Velké Losiny, Vernířovice, Vikantice, Vikýřovice.[19] 

6.3. Geografické údaje 

6.3.1. Poloha 

Region města Šumperk, obce s rozšířenou působností, leţí na 17° východní délky a 50° 

severní šířky. Leţí v severní části území Moravy. Rozloha celého správního území ORP 

Šumperk je asi 860 km
2 

.[4] 

Podle obcí s rozšířenou působností (dále jen ORP) sousedí ORP Šumperk na severu 

s ORP Jeseník a částí hranice mezi ČR a Polskem. Na západě s ORP Králíky, na jihu 

s ORP Zábřeh na Moravě a ORP Uničov, na východě s ORP Rýmařov.[19] 

 

Obrázek 2- ORP Šumperk[21] 



 18 

6.3.2. reliéf 

Region se vyznačuje geologickou rozmanitostí. Vyskytují se zde horniny původu 

usazeného, vyvřelého i metamorfovaného. Stáří některých hornin je odhadováno aţ na 

1400mil. let.[4] 

Ráz krajiny je tvořen především pohořím Jeseníky (Hrubý Jeseník), rozloţené hlavně 

na sever a severovýchod od města Šumperk. Pohoří Hrubého Jeseníku je charakterizováno 

zaoblenými vrcholky hor, mnoho jich má nadmořskou výšku vyšší neţ 1000m.n.m. Úpatí 

hor pohoří Jeseníků jsou relativně příkrá, vytvářejí se tak ostré přechody a údolí mezi 

sousedícími horami. Úzká a prudká údolí jsou dalším znakem Jeseníků. 

Oblast můţeme pomocí vertikálního členění a vodních toků rozdělit na několik částí. 

1. Pás od Ramzovského sedla (rozdělující Rychlebské hory od Hrubého Jeseníku), přes 

Brannou, Jindřichov, Hanušovice, Ruda nad Moravou, Postřelmov, tvořící údolí. Protéká 

zde největší řeka na Moravě se stejným názvem, řeka Morava. 

2. Pás hor, tvořící hřeben, od Keprnické hornatiny na jihojihozápad, hora Keprník 

(1422m.n.m.), hora Vozka (1377m.n.m.), Polom (1126m.n.m.), Červená Stráň 

(1363m.n.m.), Tři kameny (925m.n.m.), Ucháč (1008m.n.m.), Ţárovec (793m.n.m.), 

Červený vrch (755m.n.m.), Smrk (742m.n.m.), Městské skály (689m.n.m.), které se jiţ 

vyskytují v blízkosti města Šumperk. 

3. Pás od Červenohorského sedla (rozdělující dva hlavní hřebeny Hrubého Jeseníku), přes 

Kouty nad Desnou, Loučná nad Desnou, Velké Losiny, Šumperk, Bludov, Sudkov tvořící 

údolí řeky Desná. 

4. Pás hor od Červenohorského sedla, Velký Klínovec (1162m.n.m.), Velký Jezerník 

(1306m.n.m.), Velký Děd (1379m.n.m.), Divoký Kámen (1285m.n.m.),  Praděd 

(1492m.n.m.), Mravenečník (1342m.n.m.), který je od hlavního hřebenu oddělen údolím, 

Vysoká hole (1463m.n.m.), Velký Máj (1384m.n.m.), Břidličná hora (1358m.n.m.), Pec 

(1311m.n.m.), Ztracené kameny (1250m.n.m.) po sedlo Skřítek. 

5. Od sedla Skřítek, Bílý kámen (947m.n.m.), Černé kameny (955m.n.m.), Skály 

(929m.n.m.), Kamenný vrch (952m.n.m.), Jestřáb (845m.n.m.), Volyň (875m.n.m.). 
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6.3.3. Vodstvo 

Region náleţí do úmoří Černého moře do kterého se vlévá velká evropská řeka Dunaj. 

Jedním z velkých přítoků řeky Dunaj je i naše důleţitá řeka, řeka Morava. 

Celé území ORP Šumperk patří do povodí řeky Morava. Lze ho rozdělit podle dvou 

hlavních vodních toků. Jiţ zmiňované řeky Morava a řeky Desná. Pramen Moravy se 

nachází mimo území regionu (Kralický Sněţník), ale přesto je to na šumpersku ještě horní 

část toku. V regionu se do ní vlévají tři další větší toky, řeka Krupá, Branná a Desná, 

z nichţ řeka Desná je nejvýznamnější. Jestliţe jsme si v předchozí  kapitole rozdělili území 

podle pásem, tak tok řeky Morava teče v údolí od Hanušovic po Postřelmov. 

Oba dva významné vodní toky pro tuto oblast (řeka Morava, řeka Desná) se spojují na 

jihojihozápadě od města Šumperk, v nejniţších místech regionu. Řeka Desná se jiţ nachází 

na území regionu celá, vzniká sléváním řek Hučivá Desná a Divoká Desná. Nemá tedy svůj 

vlastní pramen. 

6.4. Demografické údaje 

Největším sídlem v oblasti je město Šumperk s asi 28 000 obyvatel, tedy více neţ 

třetina lidí neţ ve zbytku správní oblasti. Celkový počet lidí registrovaných na území ORP 

Šumperk je asi 72 450 obyvatel. Počet muţů ve věku nad 15 roků je asi 30 320, počet ţen 

nad 15 roků asi 31 600, dětí do 15 let asi 10 520.[23] 
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Tabulka 1- Počet obyvatel v obcích [23] 

č. Obec 

počet 

ob. 

muţi nad 

15 let 

ţeny nad 

15 let 

děti do 

15 let 

děti/obyvatelé v 

% 

1 Bludov  3189 1368 1350 471 14,8 

2 Bohdíkov 1401 590 595 216 15,4 

3 Bohutín 812 340 357 115 14,2 

4 Branná 294 137 119 38 12,9 

5 Bratrušov 628 264 253 111 17,7 

6 Bušín 417 180 173 64 15,3 

7 Dlouhomilov 483 200 219 64 13,2 

8 Dolní studenky 1313 567 547 199 15,2 

9 Hanušovice 3431 1446 1476 509 14,8 

10 Hraběšice 132 49 57 26 19,7 

11 Hrabišín 859 379 356 124 14,4 

12 Chromeč 592 239 255 98 16,6 

13 Jakubovice 200 93 73 34 17 

14 Janoušov 50 18 22 10 20 

15 Jindřichov 1347 591 553 203 15,1 

16 Kopřivná 284 137 105 42 14,8 

17 Libina 3536 1472 1517 547 15,5 

18 

Loučná nad 

Desnou 1803 778 783 242 13,4 

19 Malá Morava 566 242 236 88 15,5 

20 Nový Malín 3184 1299 1281 604 18,9 

21 Olšany 1139 498 473 168 14,7 

22 Oskava 1404 596 592 216 15,4 

23 

Petrov nad 

Desnou 1191 496 519 176 14,8 

24 Písařov 710 296 308 106 14,9 

25 Rapotín 3207 1323 1361 523 16,3 
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26 Rejchartice 195 82 70 43 22,1 

27 

Ruda nad 

Moravou 2664 1113 1101 450 16,9 

28 Sobotín 1253 518 547 188 15 

29 Staré město 1946 835 820 291 14,9 

30 Sudkov 1156 499 484 173 15 

31 Šléglov 37 17 15 5 13,5 

32 Šumperk 27688 11375 12638 3675 13,3 

33 Velké Losiny 2775 1204 1238 333 12 

34 Vernířovice 191 90 79 22 11,5 

35 Vikantice 80 42 33 5 6,3 

36 Vikýřovice 2289 945 996 348 15,2 

  celkem 72446 30318 31601 10527   

6.5. Klimatické údaje 

Na šumpersku převaţuje západní proudění větrů. Podnebí je ve většině území 

chladnější, které je způsobeno nadmořskými výškami regionu. Velký počet pohoří má více 

jak 500m.n.m.. V nejvyšších polohách se vyskytují velmi silné větry a velké sráţky. 

Zejména na vrcholech hor Pradědu, Keprníku, nebo Šeráku a v jejich blízkém okolí. Sráţky 

tu patří k největším v republice.[4] 

Velmi častým jevem v okolí je teplotní inverze. Vyskytuje se především v zimním 

období. V nízkých polohách je teplota niţší neţ v horních polohách. Můţeme tak někdy 

z okolí města Šumperk pozorovat dlouho drţící se mlhu nad městem. 

6.6. Dopravní infrastruktura 

Poloha území správního obvodu ORP Šumperk je, co se týče dopravní infrastruktury, 

značně nevýhodná. Mnoţství silnic, se nachází v horských oblastech, kde převáţně 

v zimním období můţe být problém s průjezdností. Dostupnost některých obcí tak můţe 

být problematická. 



 22 

Vzdálenostně je dopravní dostupnost vůči krajskému městu Olomouc zaostávající za 

ostatními obcemi s rozšířenou působností v kraji. Nevýhodněji na tom je uţ jen území ORP 

Jeseník, která je ještě severněji. 

Na území obce se vyskytuje značné mnoţství silničních i ţelezničních komunikací. 

6.6.1. Silniční doprava 

Šumperk je pro silniční dopravu důleţitým spojovacím uzlem v oblasti. Délka 

zpevněných komunikací v regionu je přibliţně 300km. 

Silnice I. třídy č. 11 

směr západ vede silnice na Hradec Králové a ve směru na východ vede silnice na Opavu a 

Ostravu. 

Silnice I. třídy č. 4 

směr jih vede silnice na Mohelnici, Olomouc a ve směru na sever vede silnice na Jeseník a 

Polsko. 

6.6.2. Ţelezniční doprava 

Pro ţelezniční dálkovou přepravu není město Šumperk tak důleţitým spojovacím 

uzlem jako pro silniční dopravu. Tímto uzlem je Zábřeh na Moravě, vzdálený od Šumperka 

asi 13km. Odtud pak vede ţelezniční doprava i na Šumperk a okolí. Co se týče ţelezniční 

přepravy pro region Šumperk, tak spoje jsou vedeny čtyřmi směry. 

Směr Zábřeh na Moravě 

Tato trasa vede přes Bludov a Postřelmov do Zábřehu na Moravě. 

Směr Uničov 

Tato trasa vede přes Nový Malín, Hrabišín a Libinu do Uničova. 

Směr Loučná nad Desnou 

Tato trasa vede v údolí toku řeky Desná. Je zakončena v obci Kouty nad Desnou pod 

Červenohorským sedlem. 

Směr Hanušovice 
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Tato trasa je spojem pomocí ţeleznice na město Jeseník. Ze směru od Šumperku, přes 

Hanušovice a Ramzovské sedlo se objíţdí velká část pohoří Jeseník. Od obce Bludov aţ po 

Hanušovice trať kopíruje tok řeky Morava. 
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7. Sběr dat 

Sběr dat z území ORP Šumperk je vzat ze statistiky GŘ HZS ČR. Jedná se o data od 

roku 1997 a končí rokem 2009. V období od počátku roku 1997 do konce roku 2009 

zasahovaly jednotky HZS v území obce s rozšířenou působností Šumperk asi u 3661 

případů. Jedná se o případy technické pomoci, technologické pomoci, poţáru, havárie 

dopravních prostředků. Dále v případech úniku pevné, kapalné nebo plynné látky, které 

jsou klasifikovány jako nebezpečné chemické látky a přípravky.[11] 

Poţár je neţádoucí hoření, které způsobuje ztráty na ţivotech a zdraví lidí, majetku a 

ţivotním prostředí.[25] 

Technickou pomocí je nasazení sil nebo pouţití speciální technické výbavy HZS. 

Chápeme jí například vyproštění osob, odstranění překáţek, otevření zablokovaných nebo 

uzamčených dveří, odstranění sněhu ze střech, vyproštění havarovaného vozidla, oprava 

sirény v majetku obce nebo montáţ, pomoc při problémech s ţivočichy, přečerpání nádrţe 

do cisterny atd. 

Technologickou pomocí je technická pomoc v nějakém provozu výrobně, firmě či 

podniku v souvislosti s technologickým postupem činnosti. 

Únik nebezpečné chemické látky a přípravku je únik nebezpečné chemické látky, která 

se vyznačuje některou z 15ti nebezpečných vlastností. Tato látka můţe škodlivě působit 

hlavně na člověka nebo ţivotní prostředí. 

Dopravní nehoda je havárie dopravních prostředků. Rozlišujeme dopravní prostředky 

silniční, ţelezniční, letecké a ostatní. 

Ostatní pomocí je to, co nelze zařadit do předchozích popisů. Obvykle se ještě udává 

počet planých poplachů, ale ten není pro tuto práci důleţitý. 
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Tabulka 2- Statistika mimořádných událostí [11] 

Typ  počet výjezdů 

Technická pomoc 1833 

Technologická pomoc 41 

Poţár 984 

Ostatní pomoc 84 

Dopravní nehoda silniční, ţelezniční, letecká 606 

Únik chemické látky 113 

součet 3661 

 

Typ událostí

50%

1%

27%

2%

17%

3%

Technická pomoc

Technologická pomoc

Požár

Ostatní pomoc

Dopravní nehoda silniční,

železniční, letecká

Únik chemické látky

 

Obrázek 3- Typ událostí v % 
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8. Mimořádné události 

Mimořádnou událost můţe na jedné straně způsobit člověk, jedná se o antropogenní 

mimořádnou událost, nebo ji můţe způsobit příroda sama. Vyskytují se i kombinované 

negativní jevy, chyba nebo úmysl člověka, které zapříčiní vznik přírodních negativních 

jevů a naopak. 

Problémem velkých havárií, nebo přírodních pohrom, je nabalování na sebe 

navazujících problémů. Proto je nutné provádět hodnocení a analýzu rizik. Je to způsob, jak 

vyhledat rozsáhlá neţádoucí rizika a vytvořit na ně opatření. A jak často provádět analýzy? 

Společnost se vyvíjí. V dnešní době je naprostá nutnost informačních technologií, velmi 

důleţitá je moţnost komunikace a tím pádem také přísun el. energie pro chod veškerých 

zařízení a systémů. Zaměříme se tedy na jevy, které nám mohou narušit funkci 

informačních technologií, komunikací a přísunu el. energie. Základní dělení mimořádných 

událostí poskytuje následující tabulka. 

Tabulka 3- Obecné dělení mimořádných událost[3] 

MU přírodní kosmické kosmické záření, pád tělesa 

    atmosférické větry, sráţky, změny klima, sucha 

    pohyby vodní masy povodně a záplavy 

    zemský povrch biologické události 

      sesuvy, svahové pohyby 

    zemské nitro zemětřesení, sopečná činnost 

  antropogenní technogenní 

průmyslové havárie, únik nebezpečné 

chemické látky, 

problémy v energetice 

    agrogenní monokulturní zemědělství, chemizace, 

      porucha látkové výměny 

    sociogenní doprava, odpady, terorismus 

      organizované násilí 

      selhání člověka (chyby) 

  ekonomické narušení finančního hospodářství 
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8.1. Výběr hodnocených mimořádných událostí 

Charakter rizik v hodnocené oblasti výrazně ovlivňuje přírodní prostředí. Pro výběr 

mimořádných událostí, které budou následně hodnoceny, je potřeba zvolit vhodná kritéria. 

Musíme si uvědomit, co nás zajímá. Obecně to jsou ţivoty a zdraví lidí, ochrana majetku a 

ţivotního prostředí. Rozsah této práce není určen zabýváním se všem problémům 

komplexně. Je zaměřen především na zdraví a ţivoty lidí v území ORP Šumperk. 

Při hodnocení se zaměříme na rizika, která jsou dlouhotrvající a nelze jejich vzniku 

úplně zamezit. Pokud by moţnost škod byla příliš vysoká, je třeba vyhodnotit přijatelnost 

rizika. Můţeme se však konáním prevence na tyto jevy tak připravit, ţe vzniklé negativní 

jevy nezpůsobí velké škody na ţivotech, ztrátách na majetku, na ţivotním prostředí.[10] 

8.1.1. Kriteria 

Jako kritérium si tedy zvolíme přímé působení na člověka, omezeným počtem 

poškozených a zasaţenou plochou území. 

1. kriterium je podle velikosti moţného vyhlášení zvláštního stupně poplachu podle 

poplachového plánu kraje. Znamená to tedy, ţe počet poškozených osob bude v tisících, 

zasaţená plocha bude zaujímat území obce nebo zasaţené území bude o ploše minimálně 

1km
2
.[26] 

2. kriterium je vyhlášení krizového stavu, který nesouvisí s ohroţením vnitřní bezpečností a 

veřejným pořádkem a nesouvisí s obranou státu před vnějším napadením.[16] 

8.2. Vybrané mimořádné události 

Pro výběr mimořádných událostí je pouţit Ishikawův diagram. Anglicky se nazývá 

fishbone, neboli rybí kost. 

Jako hlavní neţádoucí výsledný efekt je vybráno: postiţení 1000 a více osob, zasaţená 

plocha mimořádnou událostí je území obce nebo více obcí, vyhlášení stavu nebezpečí. 

Hledáme moţné příčiny vzniku této hlavní události.  
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Obrázek 4- Ishikawův diagram 

Pomocí Ishikawova diagramu byly vybrány tyto negativní jevy: 

Povodně a záplavy 

Únik nebezpečné chemické látky 

Výpadek el. energie 

Povětrnostní vlivy 

Epidemie 

Sněhová kalamita a námrazy 

Poţár 

8.3. Údaje o konkrétních MU vztahujícím se k území ORP 

U kaţdé z událostí je stručně uvedeno, proč by mohli tyto MU vzniknout v oblasti 

území ORP Šumperk. 
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8.3.1. Povodně a záplavy 

Při vzniku se předpokládá velký dopad na ţivoty a zdraví lidí, materiální hodnoty v území, 

ţivotní prostředí. 

Morava 

Řeka odvodňuje Kralický Sněţník a část pohoří Jeseníky. V případě dlouhotrvajících 

nebo intenzivních krátkodobých dešťů můţe dojít k nasycení lesů, louk, pastvin a polí 

vodou. Přestane se tak zachycovat dešťová voda. Při posílení dalšími přítoky můţe dojít 

k rozlití řeky Moravy mimo koryto jiţ zde v horních částech tohoto velkého moravského 

toku. 

Desná 

Řeka odvodňuje velkou část pohoří Jeseníky. Navíc zde existuje riziko zvláštní 

povodně v důsledku existující přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. 

8.3.2. Únik nebezpečné chemické látky 

Při vzniku se předpokládá velký dopad na ţivoty a zdraví lidí, ţivotní prostředí. 

Ve správním území se nevyskytuje stacionární objekt, který je podle zákona č. 59/2006 

sb. zařazen do vybraných objektů skupiny A nebo B, ale jsou například objekty, které jsou 

v blízkosti vodních toků a nebezpečné chemické látky se zde vyskytují. Tímto podnikem 

jsou Olšanské papírny a.s. (vyskytující se oleje, motorová nafta, odpadní látky, kyselina 

chlorovodíková) s hlavním sídlem v Olšanech, Pars Nova a.s. v Šumperku (odpadní látky, 

oleje, syntetické barvy a rozpouštědla, kyselina sírová), Zimní Stadion v Šumperku 

(čpavek), Pivovar Holba Hanušovice a.s. (čpavek).[2][13][3] 

Nebezpečí můţe dále spočívat v nestacionárních zdrojích, konkrétně v automobilových 

cisternách převáţejících nebezpečné chemické látky. Přes město Šumperk vede hlavní tah 

po silnicích I. kategorie na sever do Polska, nebo na východ do Ostravy. 

Po silnicích se pohybuje značné mnoţství dopravních prostředků a sečteme-li to, ţe 

dopravní prostředek musí překonat zdejší důleţitá horská sedla, v případě směr Ostrava 

sedlo Skřítek, v případě směr Polsko je to Červenohorské sedlo, existuje tedy větší riziko 

vzniku moţné havárie. Případná havárie cisterny by mohla vzniknout tam, kde je to zcela 

neočekávané. 
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8.3.3. Výpadek el. energie 

Při vzniku se předpokládá velký dopad na ţivoty a zdraví lidí. 

V dnešní době je absence el. energie naprosto vyloučena v rámci funkce všech oblastí 

lidského ţivota. Především obyvatelé lidnatějších měst by při výpadku elektrické energie 

měli velké problémy se základními ţivotními potřebami, dodávkou vody, v zimním období 

dodávkou tepla nebo udrţováním hygieny. To by byla určitá výhoda v oblasti správy města 

Šumperk (28 000 lidí) oproti velkoměstům. Dále se v oblasti vyskytují převáţně malé obce. 

8.3.4. Povětrnostní vlivy 

Při vzniku se předpokládá velký dopad na ţivoty a zdraví lidí, materiální hodnoty v území, 

ţivotní prostředí. 

Podstatou vzniku větrných poryvů je vyrovnávání tlaků s nízkou hodnotou a vysokou 

hodnotou. Směr proudění je z oblastí vysokého tlaku do oblastí nízkého tlaku. Některé 

větrné poryvy dosahují rychlostí aţ nad 120km/hod. V takových případech můţeme mluvit 

o hurikánech, které mají velké zničující účinky na obyvatele, majetek i přírodu. Mají 

většinou velký průměr a neţ zaniknou, mohou zasáhnout velkou část území. 

8.3.5. Epidemie 

Při vzniku se předpokládá velký dopad na ţivoty a zdraví lidí. 

Nemoci, které působí na člověka nebo zvířata, se mohou šířit velice rychle v důsledku 

rychlejší dopravy a pohybu. Ať uţ jde o nemoci domácí, nebo pro nás v ČR exotické, určité 

riziko nákazy hrozí pro všechny oblasti, kde se ţivé organismy vyskytují (člověk, 

zvířectvo). 

8.3.6. Sněhová kalamita a námrazy 

Při vzniku se předpokládá velký dopad na ţivoty a zdraví lidí, materiální hodnoty v území. 

Oblast území ORP Šumperk leţí v Jeseníkách, tudíţ je tu větší pravděpodobnost vzniku 

sněhové kalamity při dlouhotrvajícím a hustém sněţení neţ v niţších polohách republiky. 
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Navíc v takových případech je dostupnost do některých obcí v území zhoršena právě kvůli 

jejich poloze. 

8.3.7. Poţár 

Při vzniku se předpokládá velký dopad na ţivoty a zdraví lidí, materiální hodnoty v území, 

ţivotní prostředí. 

Velkou část území tvoří lesy. V případě lesního poţáru při dlouhotrvajícím suchu by 

mohla být zasaţena celá oblast pohoří Jeseník. 

8.4. Analýza souvztaţností [6] 

Z výše vybraných jevů pomocí analýzy souvztaţností utřídíme závislost jednoho 

negativního jevu na druhém. Budeme se na problém dívat stejným způsobem jako u výběru 

původních jevů, tedy navazující mimořádná událost můţe způsobit poškození v nemalém 

rozsahu co do počtu postiţené populace nebo velikosti zasaţené plochy území. 

8.4.1. Identifikace rizik 

Tabulka 4- Identifikace rizik 

    1 2 3 4 5 6 7 součet Kar 

1 povodně a záplavy   0 1 0 0 1 1 3 

2 poţár 0   0 0 0 0 1 1 

3 epidemie 0 0   0 0 0 0 0 

4 

sněhová kalamita, 

námrazy 0 0 0   0 0 0 0 

5 hurikán 0 0 0 0   1 1 2 

6 chemická havárie 0 1 0 0 0   0 1 

7 výpadek el. sítě 0 0 1 0 0 0   1 

  součet Krb 0 1 2 0 0 2 3   
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Kar je součet navazujících rizik (třetí aţ devátý sloupec v prvním řádku jsou čísly označeny 

navazující jevy) pro kaţdý původní jev (druhý sloupec, druhý aţ osmý řádek) a Krb je 

součet konkrétního následujícího jevu, který můţe být vyvolán hodnocenými původními 

jevy. 

Z tabulky tedy můţe vyčíst: 

Povodně a záplavy mohou vyvolat epidemii, chemickou havárii nebo výpadek elektrické 

sítě. 

Poţár o velké ploše by mohl zapříčinit výpadek elektrické sítě. 

Epidemie a sněhová kalamita by nemusela vyvolat další rozsáhlý negativní jev. 

Případné silné poryvy větru mohou způsobit chemickou havárii. 

Chemická havárie můţe zapříčinit vznik poţáru. 

Výpadek elektrické energie můţe způsobit epidemii. 

8.4.2.  Výpočet koeficientů v % 

Kar= ((součet Kar/(počet hodnocených jevů-1))*100 

Kpr= ((součet Kpr /(počet hodnocených jevů-1))*100 

Pro kaţdý jev se počítá zvlášť Kar a Kpr, tedy: 

Tabulka 5- Koeficient Kar 

Kar povodeň 50 

  poţár 16,7 

  epidemie 0 

  

sněhová kalamita, 

námrazy 0 

  hurikán 33,3 

  chemická havárie 16,7 

  výpadek el. sítě 16,7 
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Tabulka 6- Koeficient Kpr 

Kpr povodeň 0 

  poţár 16,7 

  epidemie 33,3 

  

sněhová kalamita, 

námrazy 0 

  hurikán 0 

  chemická havárie 33,3 

  výpadek el. sítě 50 

8.4.3. Graf souvztaţnosti 

Vneseme-li údaje do grafu níţe, vidíme graficky znázorněny výsledky tabulky 

identifikace rizik Povodeň a hurikán mohou přímo vyvolat nejvíce následujících 

negativních jevů. Tyto jevy vyvolají další problémy v oblasti zdraví a ţivotů lidí, 

materiálních hodnot a ŢP. Nejčastěji vznikajícím problémem v důsledku předchozích 

negativních událostí by mohl být výpadek funkce elektrické energie. To na sebe váţe 

problémy ve všech vrstvách lidské činnosti. 
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Tabulka 7- Graf souvztaţnosti 
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Do grafu nejsou zaneseny osy, které by nám rozdělil graf na kvadranty (I.- IV.), 

protoţe v tomto případě nejsou pro graf vhodné. I při zadání spolehlivosti poţadovaného 

systému aţ 99,9% by poloha os vytvářela pouze IV. kvadrant. V I., II. a III. kvadrantu by 

nebylo ţádné riziko. Pomůţeme si jiným způsobem, který zásadně neovlivní výsledky 

v grafu. Lineárně spojíme stejné procentuální hodnoty na ose x a ose y. Pro orientaci si 

tímto způsobem najdeme nejváţnější rizika z těchto jiţ vybraných pro analýzu 

souvztaţností. 
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Tabulka 8- Graf souvztaţnosti po úpravě 
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Postupně bychom se měli při výchově občanů věnovat: 

1. dlouhodobým výpadkům el. energie 

2. povodním a vzniklým rozsáhlým chemickým haváriím 

3. epidemiím, rozsáhlým poţárům, hurikánům 

4. sněhovým kalamitám a dlouhotrvajícím námrazám 

5. ostatní 

8.5. Kritéria stupně nebezpečí území obce [18][8] 

Kc = K0 + K ui + Kz  kde 

Kc je celková hodnota kritéria nebezpečí území obce 

K0 je kritérium počtu obyvatel 

K ui je kritérium charakteru území 

Kz je kritérium zásahů 
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8.5.1. Kritérium počtu obyvatel K0 

Hodnota kriteria počtu obyvatel vychází z počtu obyvatel přihlášených k trvalému 

bydlišti. Pro obce do 200 ob. je hodnota K0 = 1, pro obce od 201 ob. aţ 1000 ob. je hodnota 

K0 = 5, pro obce od 1001 ob. aţ 3000 ob. je hodnota K0 = 10, pro obce od 3001 ob. aţ 5000 

ob. je hodnota K0 = 12, pro obce od 5001 ob. aţ 15 000 ob. je hodnota K0 = 14, pro obce od 

15 001 ob. aţ 50 000 ob. je hodnota K0 = 15. Obce nad 50 000 ob. se ve správním území 

ORP Šumperk nevyskytují. 

8.5.2. Kritérium charakteru území K ui 

Hodnota kriteria charakteru území vychází z vyskytujících se druhů objektů, staveb a 

areálů na území ORP. Jsou to: 

1. Místa, která mají charakter a jsou prohlášeny jako kulturní nebo historická památka měst 

a obcí.[24] 

2. Rekreační oblasti, kde se předpokládá pobyt více jak 5 000 lidí, jedná se o dlouhodobý 

pobyt. 

3. Aspoň 25 % území obce leţí v záplavové zóně dvacetileté vody.[12] 

4. Území obce leţí v zóně havarijního plánování. 

5. Území obce leţí v zóně havarijního plánování objekt pro významné zdroje ionizujícího 

záření. 

6. Obchodní centra s kapacitou nad 1000 osob, nebo průmyslové zóny o ploše více jak 1 

km
2 

. 

7. Nemocnice, nebo sociální ústavy s kapacitou větší jak 100 osob. 
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Tabulka 9- Kritérium charakteru území Kui 

 Obec 1 2 3 4 5 6 7 součet  Obec 1 2 3 4 5 6 7 součet 

Bludov                0 Malá Morava               0 

Bohdíkov     *         1 Nový Malín               0 

Bohutín     *         1 Olšany     *         1 

Branná *   *         2 Oskava               0 

Bratrušov               0 

Petrov nad 

Desnou     *         1 

Bušín               0 Písařov               0 

Dlouhomilov *             1 Rapotín     *         1 

Dolní studenky               0 Rejchartice               0 

Hanušovice     *         1 

Ruda nad 

Moravou     *         1 

Hraběšice               0 Sobotín     *         1 

Hrabišín               0 Staré město     *         1 

Chromeč     *         1 Sudkov     *         1 

Jakubovice *             1 Šléglov               0 

Janoušov               0 Šumperk *   *     * * 4 

Jindřichov     *         1 Velké Losiny *             1 

Kopřivná               0 Vernířovice               0 

Libina               0 Vikantice               0 

Loučná nad 

Desnou     *         1 Vikýřovice     *         1 

8.5.3. Kritérium počtu zásahů Kz 

Hodnota kriteria počtu zásahů je stanovena podle počtu zásahů v katastrálním 

území obce. Do 100 zásahů je hodnota Kz = 0, 101 aţ 200 zásahů Kz = 1, 201a více zásahů 

je hodnota Kz = 2. 
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Tabulka 10- Kriterium počtu zásahů Kz 

Obec počet Kz Obec počet Kz 

Bludov  153 1 Malá Morava 36 0 

Bohdíkov 33 0 Nový Malín 86 0 

Bohutín 16 0 Olšany 25 0 

Branná 35 0 Oskava 38 0 

Bratrušov 41 0 Petrov nad  Desnou 0 0 

Bušín 11 0 Písařov 20 0 

Dlouhomilov 8 0 Rapotín 98 0 

Dolní studenky 28 0 Rejchartice 17 0 

Hanušovice 133 1 Ruda nad Moravou 29 0 

Hraběšice 24 0 Sobotín 133 1 

Hrabišín 34 0 Staré město 60 0 

Chromeč 12 0 Sudkov 40 0 

Jakubovice 2 0 Šléglov 1 0 

Janoušov 3 0 Šumperk 2410 2 

Jindřichov 61 0 Velké Losiny 73 0 

Kopřivná 14 0 Vernířovice 14 0 

Libina 121 1 Vikantice 5 0 

Loučná nad 

Desnou 90 0 Vikýřovice 47 0 
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Obrázek 5- Počet zásahů v jednotlivých obcích [11] 

Tabulka 11- Hodnota celkového kriteria Kc 

č. Obec K0 K ui  Kz Kc 

1 Bludov  12 0 1 13 

2 Bohdíkov 10 1 0 11 

3 Bohutín 5 1 0 6 

4 Branná 5 2 0 7 

5 Bratrušov 5 0 0 5 

6 Bušín 5 0 0 5 

7 Dlouhomilov 5 1 0 6 

8 Dolní studenky 10 0 0 10 

9 Hanušovice 12 1 1 14 

10 Hraběšice 1 0 0 1 

11 Hrabišín 5 0 0 5 

12 Chromeč 5 1 0 6 

13 Jakubovice 1 1 0 2 
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14 Janoušov 1 0 0 1 

15 Jindřichov 10 1 0 11 

16 Kopřivná 5 0 0 5 

17 Libina 12 0 1 13 

18 

Loučná nad 

Desnou 10 1 0 11 

19 Malá Morava 5 0 0 5 

20 Nový Malín 12 0 0 12 

21 Olšany 10 1 0 11 

22 Oskava 10 0 0 10 

23 

Petrov nad 

Desnou 10 1 0 11 

24 Písařov 5 0 0 5 

25 Rapotín 12 1 0 13 

26 Rejchartice 1 0 0 1 

27 

Ruda nad 

Moravou 10 1 0 11 

28 Sobotín 10 1 1 12 

29 Staré město 10 1 0 11 

30 Sudkov 10 1 0 11 

31 Šléglov 1 0 0 1 

32 Šumperk 15 4 2 21 

33 Velké Losiny 10 1 0 11 

34 Vernířovice 1 0 0 1 

35 Vikantice 1 0 0 1 

36 Vikýřovice 10 1 0 11 

Na následujícím obrázku jsou orientačně uvedeny obce s jejich hodnotami celkového 

kriteria. Obce s hodnotou 10 a méně zobrazeny nejsou. Podle předpokladu vychází nejvyšší 

hodnota v obci Šumperk (hodnota 21). 
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Obrázek 6- Orientační mapa kriteria stupně nebezpečí Kc 

8.5.4. Stupeň nebezpečí území obce[18] 

Hodnoty: 

25 a více = I A 

21-24 = I B 

16-20 =  II A 

11-15 = II B 

6 – 10 = III A 

3 – 5 = III B 

do 2 = IV  
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Tabulka 12- Stupeň nebezpečí území obce 

č. Obec Kc stupeň č. Obec Kc stupeň 

1 Bludov  13 IIB 19 Malá Morava 5 IIIB 

2 Bohdíkov 11 IIB 20 Nový Malín 12 IIB 

3 Bohutín 6 IIIA 21 Olšany 11 IIB 

4 Branná 7 IIIA 22 Oskava 10 IIIA 

5 Bratrušov 5 IIIB 23 

Petrov nad 

Desnou 11 IIB 

6 Bušín 5 IIIB 24 Písařov 5 IIIB 

7 Dlouhomilov 6 IIIA 25 Rapotín 13 IIB 

8 Dolní studenky 10 IIIA 26 Rejchartice 1 IV 

9 Hanušovice 14 IIB 27 

Ruda nad 

Moravou 11 IIB 

10 Hraběšice 1 IV 28 Sobotín 12 IIB 

11 Hrabišín 5 IIIB 29 Staré město 11 IIB 

12 Chromeč 6 IIIA 30 Sudkov 11 IIB 

13 Jakubovice 2 IV 31 Šléglov 1 IV 

14 Janoušov 1 IV 32 Šumperk 21 IB 

15 Jindřichov 11 IIB 33 Velké Losiny 11 IIB 

16 Kopřivná 5 IIIB 34 Vernířovice 1 IV 

17 Libina 13 IIB 35 Vikantice 1 IV 

18 

Loučná nad 

Desnou 11 IIB 36 Vikýřovice 11 IIB 

Jednoznačně nejvyšší stupeň vychází v obci Šumperk a to I B, 16 obcí v území má 

stupeň II B, 6 obcí stupeň III A, 6 obcí stupeň III B, 7 obcí stupeň IV. 
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8.6. Výsledek předchozích analýz, shrnutí 

Srovnáme- li předchozí analýzy a určení stupně, vychází nám orientačně území, 

kterému bychom se měli v rámci přípravy obyvatel na mimořádné události věnovat prvotně 

a také na jaké typy událostí. 

Tabulka 13- Orientační tabulka pro rozdělení území 

pořadí Obec Kc pořadí Obec Kc 

1 Šumperk 21 19 Oskava 10 

2 Hanušovice 14 20 Branná 7 

3 Bludov  13 21 Bohutín 6 

4 Libina 13 22 Dlouhomilov 6 

5 Rapotín 13 23 Chromeč 6 

6 Nový Malín 12 24 Bratrušov 5 

7 Sobotín 12 25 Bušín 5 

8 Bohdíkov 11 26 Hrabišín 5 

9 Jindřichov 11 27 Kopřivná 5 

10 

Loučná nad 

Desnou 11 28 Malá Morava 5 

11 Olšany 11 29 Písařov 5 

12 Petrov nad Desnou 11 30 Jakubovice 2 

13 

Ruda nad 

Moravou 11 31 Hraběšice 1 

14 Staré město 11 32 Janoušov 1 

15 Sudkov 11 33 Rejchartice 1 

16 Velké Losiny 11 34 Šléglov 1 

17 Vikýřovice 11 35 Vernířovice 1 

18 Dolní studenky 10 36 Vikantice 1 

Z Ishikawovy analýzy vychází 7 rozsáhlých rizik. Pomocí analýzy souvztaţností bylo 

zjištěno, která z těchto rizik způsobí nejvíce navazujících rizik a které riziko bude nejčastěji 

vyvoláno. 
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Tabulka 14- Orientační tabulka pro rozdělení rizik 

pořadí riziko   

1 dlouhodobý výpadek el. energie    

2 povodeň, chemická havárie 

3 epidemie,poţár, hurikán   

4 sněhová kalamita 

5 ostatní   

Obě tyto tabulky vyuţijeme níţe v kapitole 11. Návrhy 
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9. Připravenost ORP Šumperk 

9.1. Úkoly orgánu obce s rozšířenou působností 

Provádění úkolů zajišťuje HZS kraje. Jedná se především o úkoly zabezpečování 

připravenosti na mimořádné události, zabezpečování záchranných a likvidačních prací 

v případě mimořádné události. Dále provádí úkoly ochrany obyvatelstva.[15][7] 

Co se týče obcí ve správní oblasti obce s rozšířenou působností, tak úkoly přípravy na 

mimořádné události si zajišťují obce, respektive obecní úřady. ORP Šumperk zajišťuje 

materiální, technickou a organizační pomoc těmto obcím. 

9.2. Technická připravenost 

V majetku obce se nacházejí vybavení, zařízení a objekty pro pouţití při rozsáhlých 

mimořádných událostech. Tento materiál je moţné pouţít při přípravě nebo provádění 

úkolů civilní ochrany  

9.2.1. Objekty 

Základna CO Luţe 

Slouţí jako místo pro výcvik dobrovolníků CO, zaměstnanců městského úřadu, školení 

a exkurze. Další moţností vyuţívání je pořádání akcí pro veřejnost, díky kterým se lidé 

seznamují s činností civilní ochrany. Na základně je také uloţen materiál, slouţí jako 

nouzové ubytování a místem pro scházení zainteresovaných osob v krizovém řízení. 

Sklad materiálu- Ţerotínova ulice 

Zde je uloţen důleţitý technický materiál, automobilový park a přepravní vozíky. 

9.2.2. Zařízení, vybavení 

Elektrické zařízení 
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Elektrocentrály na výrobu elektrické energie pro důleţité objekty. Rozvaděče, světla, 

kabely, svítilny, radiostanice, brusky, kompresory, pily, pájky, vrtačky, nabíječky, 

vysavače, anemometr a příslušenství. 

Voda 

Čluny, přilby, pádla , háky, vesty, pumpy, nadnášející pytle, čerpadla. 

Hasičské a záchranářské potřeby 

Hadice, hasičské přístroje, hasičské oblečení, zdravotnický materiál. 

Manipulační potřeby 

Lana, sedací úvazy, nářadí. 

Ochranné potřeby 

Ochranné masky, maskovací sítě, zábrany. 

Oblečení a boty 

Pracovní a vojenský materiál (zima, léto). 

Hygiena 

Dezinfekční potřeby, koupací soupravy, umyvadla, polní wc. 

Vybavení pro vnitřní prostory  

Jedná se o vnitřní jednoduché a základní vybavení místností, které byly vyřazeny majitelem 

a darovány, ale stále mohou plnit svou funkci. Tímto vybavením a zařízením se s nízkými 

náklady vybavuje Základna CO Luţe, která je důleţitým místem pro výuku, uloţení 

materiálu a zařízení, pořádání akcí, nouzové ubytování. Jsou to lavice, ţidle, lampy, křesla, 

poličky, rádia, radiátory, regály, skládací schody, skříně, stojany, stoly a přenosné stolky, 

věšáky, ventilátory, vozíky, ţebříky, štafle, kamna. 

Přepravní a skladovací věci 

Barely, dřevěné bedny, batohy, kanistry, plastové nádoby, kufry, nádrţe na vodu, dřevěné a 

kovové palety, plachty, plastové ploty, přepravky, PE pytle, pogumované pytle, povodňové 

pytle, rohoţe, přepravní vaky, vleky se zařízením a vybavením, vozíky. 

Automobily 

Cisterna na vodu, vyprošťovací pásové vozidlo, osobní automobil, PV3S. 

Stravování 

Plynové bomby, nádobí, příbory, vařiče, sporáky, várnice, termosky. 

Informace a výstraha 
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Cedule, tabule, značky, diktafon, maják, megafon, siréna, rozhlasové a výstraţné zařízení. 

Ubytovací vybavení 

Stany, maringotky, lehátka, matrace, polštáře, postele, podloţky, spací pytle, prostěradla, 

povlečení, přikrývky, ručníky. 

Nářadí 

Lopaty, krumpáče, hrábě, kolečka, ruční pily, rýče, sekery, sochory, klíče, hasáky. 

Výukové předměty 

Projektory, tabule, hasičské oblečení a vybavení, televize, video, radiopřijímač, figurýny. 

9.3. Organizační připravenost 

9.3.1. Zaměstnanci obecního úřadu s rozšířenou působností 

Pro pracovníky obecního úřadu je pravidelně organizováno cvičení pro případ rozsáhlé 

mimořádné situace. Hlavním cílem cvičení je komunikace, poskytování informací a 

předávání zpráv vzájemně mezi odbory úřadu. Dále komunikace mezi obcí a organizacemi 

podílejících se na záchranných a likvidačních pracích. 

Cvičení 

1. Cvičení simuluje práci krizového štábu při rozsáhlé negativní události (pro cvičení není 

důleţitý celkový charakter události), která postihla více obcí v území ORP Šumperk.  

2. Organizátor akce vypouští náhodně zprávy o jednotlivých MU. Dochází k 

lokálnímu výpadku el. proudu nebo plynu, dopravním nehodám, poškození a zablokování 

komunikací, technických zařízení, atd.  

3. Úkolem účastníků cvičení je zprávu přijmout, vyhodnotit zprávu, vybrat vhodného 

adresáta ve vztahu k problému, odeslat zprávu správnému odboru, či organizaci. Následuje 

imaginárně likvidace MU a zpráva krizovému řízení o splnění úkolu. 

9.3.2. Dobrovolníci civilní ochrany 

Stále se vyskytujícím problémem v oblasti dobrovolnictví je nízký počet jejích 

aktivních členů, schopných v případě potřeby poskytnout své vědomosti, dovednosti nebo 
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práci. V ORP Šumperk kulminuje jejich počet mezi 25 – 35 lidmi. Je to nejspíš málo pro 

území o 36ti obcích v podhorském terénu a počtu ţijících lidí asi 72 tis. Ve většině případů 

platí, ţe se nikdy nesejde plný počet těchto osob, ať uţ při cvičebních akcích, nebo při 

reálné potřebě. Takţe z toho vyplývá, čím větší bude základna členů, tím více se jich 

případně zapojí. Na druhé straně je lepší mít opravdu členy, kteří jsou schopni a ochotni 

pomoci. 

Tito lidé jsou velice cenní pro společnost. Jde většinou o tzv. „nadšence“, kteří za svou 

pomoc nic neočekávají. 

9.4. Návrhy 

9.4.1. Cvičení krizového štábu 

Při cvičení docházelo k nesprávnému posílání zpráv a informací jednomu, nebo více 

adresátům. Dalším problémem k zamyšlení bylo několikanásobné posílání stejné zprávy 

adresátovi od více odesílatelů. Aby k tomuto nedocházelo, bylo by potřeba dokonale zlepšit 

vědomosti všech pracovníků o činnosti ostatních odborů a organizací. Je také potřeba, aby 

byl celkový přehled informací o činnostech správy na jednom místě. Nebo v případě dotazů 

obyvatelů. 

Variantou by mohlo být kontaktní středisko (provoz jen v případě potřeby), zastoupené 

odborníkem (odborníky), mezi odesílatelem a adresátem.  To by mělo dokonalý přehled o 

činnostech jednotlivých odborů a organizací. Jakákoli zpráva by se posílala kontaktnímu 

středisku a to by informaci přehodnotilo a poslalo správnému adresátu. Středisko by mělo 

být v blízkosti krizového štábu ORP.  Návod je uveden v příloze pod kapitolou 1. 

Údaje o kontaktním středisku 

Nešlo by o sloţité technické nebo finanční řešení. Jde jen o počet obeznámených lidí 

(1-3), s potřebnou technikou pro komunikaci, záloţním zdrojem a dostatkem  informací 

(digitální a dokumentová forma, mapy, dokumenty pro zprávy, …) 
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9.4.2. Dobrovolníci CO 

Jak přitáhnout další dobrovolníky, další členy civilní ochrany? A v jakém počtu je to 

efektivní? Pro získání nových členů CO a udrţení těch stálých, kteří jsou váţenější, je 

důleţitá jejich motivace. Tato motivace můţe být mnoha způsoby. Problémem, jako 

v jiných odvětvích lidské činnosti, je jen omezené mnoţství financí. Bylo by dobré 

rozlišovat nové a stávající členy. Podstatně jinak je také oceňovat. 

Evidence členů 

Níţe je příkladná tabulka pro evidenci a účast členů CO při akcích a cvičeních. Není 

nutné mít tabulku přímo níţe navrţenou. Jde o doporučení mít přehled o členech. 

Kaţdý člen CO by mohl mít svoji kartu. Karta by měla být ve formě digitální i 

dokumentové. Je rozdělena na 3 části ohraničené silnou čarou. Část vlevo nahoře slouţí 

k rychlé identifikaci člena civilní ochrany. Část vpravo nahoře slouţí k vypsání všech 

důleţitých vědomostí, drţení průkazů a osvědčení. 

Tabulka 15- Karta dobrovolníka CO 

číslo Jméno a příjmení vědomosti a dovednosti osoby, osvědčení, vzdělání 

      
 

  

věk adresa   
 

  

      
 

  

 
    

 
  

  kontakt   
 

  

      
 

  

      
 

  

      
 

  

      
 

  

          

datum název akce cvičení účast zvládnutí 
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Motivace členů- Nový člen 

Dnešní doba nabízí mnoho různých vyuţití volného času. Je proto velmi obtíţné 

vyhledat člověka, který bude svůj čas věnovat pomoci civilní ochraně. Pro najití nového 

člena je důleţité: 

1. Informovat- jak jinak se má potencionální dobrovolník dozvědět, ţe se hledá další 

člen. Můţeme vyuţít místní zpravodaje, rádia, informační tabule, letáky, internet. 

2. Poznání nových lidí- kaţdý člověk je rád členem nějakého kolektivu, skupiny. 

3. Účast na společných akcích- pro kolektiv je důleţité se scházet také v jinou dobu 

neţ jen v „pracovní záleţitosti pro CO“. 

4. Získání dalších vědomostí ohledně mimořádných událostí- předpokládá se, ţe 

člověk aktivní v CO bude více vědět o MU. 

5. Moţnost se prezentovat- existuje tu určitá forma prezentace ve společnosti: „jsem 

viděn a jsem uţitečný“ 

6. Jednoduché se zapojit- vědomosti si nový člen nemusí přinést, naučí se je. 

Motivace členů- Stávající člen 

Pro stávající členy je forma motivace obtíţnější. Koho a jak moc odměňovat. Tomu 

můţe pomáhat například jiţ uvedená Karta dobrovolníka CO, dle účasti na cvičeních, při 

MU, vědomosti, počet roků u CO. Čím je motivovat v rámci rozpočtu? 

1. Moţnost zapůjčení některých vybavení 

2. Permanentky nebo vstupenky na kulturní akce nebo na sportovní vyţití - město je 

významným sponzorem. Na oplátku můţe získat permanentky na vstup pro 

dobrovolníky CO 

3. Ocenění sluţeb pro CO, formou čestného uznání 

4. Případné bezplatné získání osvědčení k některým činnostem 

9.4.3. Kontrolní seznam pro zástupce ORP Šumperk v bezpečnostní radě 

Pro rychlé vyhodnocení situace v procesu informování slouţí kontrolní seznam 

v příloze v kapitole 3. 
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10. Připravenost obyvatel 

V dnešním světě existuje mnoho negativních přírodních, antropologických nebo 

kombinovaných jevů. Denně o nich slyšíme z informačních zdrojů z celého světa. Povodně, 

zemětřesení, války, teroristické útoky a další mimořádné události. Jsou na ně připraveni 

také obyčejní lidé, mají dostatek informací? Uvědomují si, co se můţe stát, kdyţ nebudou 

připraveni? Lidská povaha je stále stejná. Lidé si začnou všímat věcí aţ kdyţ se jich to 

týká, aţ hrozí reálné nebezpečí přímo a aktuálně. To uţ je pozdě. 

10.1. Zájem člověka o informace 

Vzbudit zájem občanů se něco dozvědět o své vlastní bezpečnosti, aniţ by to zrovna 

potřebovali, je nelehká záleţitost. 

Nejlepší řešení je vţdy prevence, příprava na moţné MU. Je potřeba lidi vzdělávat a 

informovat, vzbudit jejich vlastní zájem o potřebu získávání informací v oblasti 

bezpečnosti a ochrany ještě předtím, neţ se něco stane. Naučí-li se lidé jak se chovat při 

MU, můţeme zabránit ztrátám, nebo docílíme odlehčení působení negativního jevu. 

10.1.1. Návrh ke výšení zájmu občanů 

Během kaţdého roku se na Zemi objeví nějaký rozsáhlejší negativní jev, nějaká 

událost- povodně, poţáry, tsunami, zemětřesení…Díky vyspělým informačním a 

komunikačním technologiím dostáváme data o těchto negativních jevech velice rychle. 

Noviny, internet, televize, rozhlas, následně mezi lidmi samými. Pro získání zájmu občanů 

je velká vyuţitelnost těchto chvil. 

Existuje mnoho informačních zdrojů. V těchto zdrojích by mohli být připraveny 

informační vstupy (články, tabulky, informační bannery, nahrávky, videa) s daty jak se má 

člověk chovat při MU, která ho nějak postihla. A to  pro kaţdou MU a v případě probíhající 

katastrofy ve světě tyto informace poskytovat ve vybraných a nejvhodnějších médiích. 

Televize- formou krátkých, například minutových vstupů. Moderním designem navrţená 

upoutávka, grafikou nebo obrázky doplněný text způsobí lepší zapamatování základních 
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informací. Nesporná výhoda televizního vysílání nad ostatními médii- sledovanost, 

mnoţství lidí, kteří sledují televizi je obrovské. 

Tisk- Denní tisk věnuje pozornost haváriím a katastrofám někdy také na více stránek. 

Stránky by tedy mohli obsahovat rámeček s důleţitými informacemi. 

Rozhlas- Sluchové vnímání je oproti zrakovému méně intenzivní. Informace viděná se 

mnohem lépe pamatuje, neţ informace slyšená. Proto při výběru informací je potřeba 

vybrat opravdu jen některé informace. 

Internet- Internet nabízí mnoho moţností. Poskytovaná zpráva by se občas mohla 

vyskytovat ve formě informačního banneru a po kliknutí pro zájemce, by byla otevřena 

stránka, kde jsou informace podrobnější, s video nebo audio ukázkami. 

10.2. Vědomosti obyvatel 

Jaké jsou nynější vědomosti lidí a kdyţ se něco stane, vědí co by měli dělat? Zeptáme-

li se obyčejného člověka, náhodně vybraného, který není nějak zainteresován např. v IZS, 

tak si myslím, ţe spíše vědět nebude. CO Šumperk ve spolupráci s jinými organizacemi 

pořádá několik akcí pro veřejnost s různou tématikou. V rámci těchto akcí bylo veřejnosti 

poloţeno několik otázek dotazníkovou metodou. Věková skupina dotazovaných byla 

v rozmezí 14 a starší, muţi i ţeny. Otázky: 

1. Slyšíte zřetelně kaţdou první středu v měsíci v 12:00 probíhající zkoušku sirén? 

Dotázaných 63 osob 

Odpovědi: Zřetelně slyším 54 (85,7 %), Neslyším (7,9%), Neuvědomuji si nebo nevím, ţe 

se zkouška provádí (6,3%) 

2. A (lidé zúčastnění akce). Znáte rozdíl akustického signálu zkoušky sirén a všeobecnou 

výstrahou? Dotázaných 53 osob 

Odpovědi: Vím a správně popsalo 35 (66%), Nevím 18 (33,9%) 

2. B (lidé nezúčastnění akce). Znáte rozdíl akustického signálu zkoušky sirén a všeobecnou 

výstrahou? Dotázaných 35 osob 

Odpovědi: Správně popsalo jen zkoušku sirén 24 (68,6%), správně popsal 1 (2,9%), 

nevědělo 10 (28,6%) 
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3. Víte na kterém rádiu zaslechnete informace a instrukce v případě velké mimořádné 

události? Dotázaných 62 osob 

Odpovědi: Vědělo, poslouchá málo 43 (69,3%), Poslouchá často 10 (16,1%), neví nebo 

uvedl jiné rádio 9 (14,5%) 

4. Víte co je to občanské rádio CB? Dotázaných 165 osob. 

Odpovědi: Znám, slyšel jsem o tom 96 (58,1%), neznám, nevím o co jde 69 (41,9%) 

5. Jaký způsob evakuace byste raději zvolili? Dotázaných 60 osob 

Odpovědi: Vlastní 13 (21,6%), řízená 47 (78,4%) 

6. Co je evakuační zavazadlo? Dotazovaných 64 osob 

Odpovědi: Něco s potřebami pro hašení 1 (0,01%), nějaké přenosné zavazadlo s výbavou 

pro přeţití  61 (95,3%), nevím co to je 2 (0,03%) 

7. Kdyţ dostanete informační letáček o CO, co s ním uděláte? Dotazovaných 42 osob 

Odpovědi: čtu a schovám 20 (47,6%), po přečtení likviduji 16 (38%), předám dál 2 

(0,05%), začínám schovávat 1 (0,02%), nečtu, nedostal 3 (0,07%) 

8. Akcí o CO se dovídám nejčastěji v? Dotazovaných 102 osob 

Odpovědi: městský zpravodaj 3 (2,9%), plakáty 21 (20,5%), kino 12 (11,7%), místní 

noviny 12 (11,7%), internetové stránky města 4 (3,9%), příbuzní a rodina 33 (32,3%), škola 

4 (3,9%), dopis 9 (8,8%), práce 2 (1,9%), městský bazén 1 (0,01%), leták na automobilu 1 

(0,01%) 

10.2.1. Vyhodnocení testu 

V případě vzniku MU a vyhlášení veřejného varovného signálu by pravděpodobně jen 

velmi málo, předem nepřipravených obyvatel, zareagovalo. Naopak po absolvování nějaké 

formy informačního charakteru by reagovalo asi 66%. Jestliţe pořádáme akci informačního 

charakteru, nejvhodnějším způsobem upoutávky obyvatel jsou plakáty na informačních 

tabulích 20,5%, následuje reklama v místních novinách 11,7%, kino 11,7%, listovní 

pozvánkou (dopisem) 8,8%, internetové stránky CO 3,9%, ve škole na nástěnce 3,9%, 

městský zpravodaj 2,9%, v práci na nástěnce 1,9%, nástěnka na městském bazénu 0,01%, 

leták na automobilu CO 0,01%. Zajímavým číslem 32,3% je dozvídání se o takové akci 



 54 

mezi členy rodiny a známými osobami. Je tedy určitě vhodné reklam doplňovat o 

vyjádření, aby se lidé snaţili pomoci rozšířit informaci o akci dále. 

10.2.2. Návrhy k testu 

1. Vytvořit testy na internetových stránkách CO v Šumperku 

2. Mít dlouhodobě připraveno několik variant testů s nejdůleţitějšími otázkami- počet 

otázek 8-10 (z důvodu rychlosti) a odpovědi formou a) b) c) d) nebo jen krátkou 

3. Odpovědi musí být smysluplné, aby nedocházelo k vybrání správné odpovědi pouze 

vyřazením nelogických odpovědí. 

4. Na tyto testy upozorňovat, nebo je provádět při akcích 

5. Anonymně, jen uvádět pohlaví a věk 

6. Po provedení testu by se mělo ukázat, které odpovědi byly špatné a uvést správné. 

Příklad 

1. Víte co znamená tento znak? …………………………….. 

a)znak nouzového ubytování 

b)mezinárodní rozlišovací znak jednotek civilní ochrany 

c)znak jednotek integrovaného záchranného systému 

d)bezpečnostní značka nebezpečné chemické látky 

2. Vyber číslo tísňového volání v ČR? 

a) 122 b) 211 c) 113 d) 112 

3. Vyber číslo hasičského záchranného sboru? 

a) 155 b) 150 c) 156 d) 158 

4. Koho budete volat, kdyţ při hokejovém utkání na zimním stadionu uniká čpavek 

(nebezpečná chemická látka, která při nadýchání negativně působící na zdraví 

člověka) a objevují se první přiotrávení lidé. 

a) zdravotnickou záchrannou sluţbu 

b) hasiče 
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c) policii 

d) linku tísňového volání 

5. Koho budete volat, kdyţ na autobusové zastávce dostane jedna z čekajících osob 

záchvat a nevíte jaký? 

a) zdravotnickou záchrannou sluţbu 

b) hasiče 

c) policii 

d) linku tísňového volání 

6. Koho budete volat, kdyţ nastane váţná silniční havárie několika dopravních 

prostředků, pravděpodobný viník havárie ujel (utekl) a účastníci havárie jsou ranění 

a) zdravotnickou záchrannou sluţbu 

b) hasiče 

c) policii 

d) linku tísňového volání 

7. Koho budete volat, kdyţ vidíte probíhající násilné přepadení a oběť je těţce 

zraněna 

a) zdravotnickou záchrannou sluţbu 

b) hasiče 

c) policii 

d) linku tísňového volání 

8. Víte co je to civilní ochrana, co si pod tímto pojmem představujete? 

a) činnosti policie ČR, hasičského záchranného sboru a zdravotnické záchranné sluţby 

b) jednotky armády ČR, které se starají o obyvatelstvo 

c) jednotky a instituce, zabezpečující přeţití obyvatelstva, hlásnou sluţbu, evakuaci 

d) jednotky a instituce, zabezpečující přeţití obyvatelstva, hlásnou sluţbu a evakuaci pouze 

ve válečném stavu 

9. Pravidelně kaţdou první středu v měsíci ve 12:00 hodin se spouštějí sirény. Je to 

tzv. Zkouška sirén. Co uděláte, kdyţ je uslyšíte v jinou dobu? 

a) je to zkouška sirén 

b) co nejrychleji se snaţím dostat domů a tam něco dozvědět z rádia, televize. Kdyţ 

nefunguje el. energie, tak bedlivě sleduji okolí a vyčkám doma v úkrytu 
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c) snaţím se uschovat do nějakého nejbliţšího domu, snaţím se získat informace z rádia, 

televize. Kdyţ nefunguje el. energie, tak bedlivě sleduji okolí a vyčkám v úkrytu 

d) mobilem se snaţím získat informace a sleduji reakce ostatních lidí, snaţím se drţet davu 

10. Existuje více druhů akustického signálu? Jestli ano dokáţete definovat jejich 

základní rozdíl? 

a) je jich 8 

b) zaručeně poznám zkoušku sirén, ale ostatní ne 

c) poznám všechny 

d) je jen jeden signál 
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11. Návrhy 

11.1.  Postup šíření informací mezi obyvatele preventivně 

Je potřeba, aby si co nejvíce lidí osvojilo alespoň základní informace, co mají kdy dělat 

a jak se chovat při MU. U některých MU mohou být doporučení podobná nebo některé 

základní informace totoţné. Postup si rozdělíme do několika kroků: 

1. Výběr rizika 

2. Rozdělení území 

3. Forma informování 

4. Poskytované informace 

11.1.1. Výběr rizika  

Z předchozích analýz jsme definovaly, která rizika v území ORP Šumperk mohou 

vzniknout a způsobí přitom závaţnější problémy na ţivotech a zdraví lidí, majetku a 

ţivotním prostředí. Pro všechny tyto rizika je vhodné lidem poskytovat odborné rady a 

doporučení. Postupovat se bude od největších rizik podle tabulky v kapitole 8.6. Výsledek 

předchozích analýz, shrnutí. 

11.1.2. Rozdělení území 

Dalším krokem je rozdělení území, kde budeme informace prioritně šířit. To znamená, 

které území můţe být nejcitelněji nebo nejčastěji zasaţeno vzhledem k vybranému riziku. 

Pro kaţdé riziko je území rozděleno na 3 zóny. Přitom se předpokládá, ţe informace se 

budou šířit sami mezi lidmi dál, coţ je pozitivní efekt. 

Červená zóna- Obyvatele ţijící na tomto území je vhodné seznámit prioritně s riziky, jak se 

zabezpečit sami pro případ konkrétní MU. Interval provádění další takové informační akce 

je vhodný minimálně v rozmezí 5-10 let. 
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Modrá zóna- Informování po provedení poskytnutí rad obyvatelům v červené zóně. Interval 

provádění takové informační akce je po 10 letech. 

Zelená zóna- Neefektivní provádět preventivní informování formou hromadné akce. 

V příloze v kapitole 2. jsou jednotlivá rozdělení. 

11.1.3. Forma informování 

Forma informování lidí a jak jim doslova vnutit informace je velice problematická část. 

Pokud bychom se chtěli pustit do nějaké územní informační akce, v rámci omezení výdajů, 

je nejdříve uskutečnit zkoušku. Zda bude taková akce uţitečná a mělo by se pokračovat. 

Postup 

1. vybereme z rozdělení území několik částí (nejlépe z červené zóny- panelový dům 

v Šumperku, část obce) a formou dotazníku nebo testu 

2. vytvoříme seznam základních otázek ohledně bezpečnosti celkově příklad v kap 10.2.2 

Návrhy k testu 

3. po vymezeném objektu pomocí dobrovolníků CO zadáme lidem tyto testy nebo 

dotazníky  

4. výsledky vyhodnotíme 

5. po několika dnech (týdnech), kdy uţ to nebude aktuální, ve stejných místech, kde jsme 

testovali provedeme informační akci. Informace budeme poskytovat k otázkám v testu a 

takto: 

Veřejná místa (plakáty) 

Hlavní vchody domů (plakáty) nebo letáčky do kaţdé schránky 

6. během několika dní po této akci zadáme ve stejném místě opět test se stejnými otázkami 

7. Provedeme vyhodnocení a srovnání s předchozím testem 

8. Zjistíme účelnost podobné formy poskytování informací pro obyvatele. 

Formy informování- nenucená forma 

1. Plakáty na veřejných informačních tabulích 

2. Letáčky do bytů 

3. Plakáty do vchodů domů 

4. Vstupy v rádiu 
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5. Krátké promítání informací v kině 

6. Noviny a zpravodaje 

7. Plakáty ve školách 

8. Internetové stránky obcí 

Výuka ve školách- základní školy 

Civilní ochrana jako součást předmětu občanská výchova na základních školách. 

Výuka ve školách- střední školy 

Formou přednášení odborníka a besed se studenty. 

11.1.4. Informace 

Informace poskytované obyvatelům by měli být v jednoduché formě, snadno 

zapamatovatelné. Je na zváţení, kolik dat je pro obyčejného člověka zásadních. Níţe je 

uvedeno několik základních okruhů informací. 

Všeobecné informace 

Důleţitá telefonní čísla 

Druhy akustických signálů 

Zásoby potravin (především v zimním období) 

Zásoby energií (palivo, topivo, především v zimním období) 

Obsah evakuačního zavazadla 

Kde získám další informace (státní televize, Radioţurnál, místní rozhlas, atd.) 

Pomáhat osobám (starším, dětem, osobám s omezeným pohybem) 

První pomoc (Co by mělo být obsahem lékárničky, zásady 1. pomoci) 

Pojištění, vytvoření si záloh 

Chemická havárie 

Označení nebezpečných chemických látek a přípravků (automobilové cisterny, nádrţe, jak 

vypadají bezpečnostní značky 

Druhy nebezpečných vlastností a symboly nebezpečnosti 

Informace o způsobu utěsnění oken, otvorů, odvětrání 

Informace o individuální ochraně (výroba ochranné roušky, oděvu) 

Směr úniku (bokem k proudění větru) 
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První pomoc (pokyny při otravě) 

Povodně a záplavy 

Povodňové stupně, (kdy začít bedlivě sledovat situaci) 

Obsah evakuačního zavazadla 

První pomoc (pokyny při zástavě srdce) 

Výpadek el. energie 

Zásoby (energie, potraviny) 

Moţnosti kolektivní pomoci (ubytování, společenské místnosti) 

Povětrnostní vlivy 

Ukrytí 

Evakuace 

Epidemie 

Omezení se místům moţnosti přenosu 

Sněhová kalamita a námrazy 

Zásoby (energie, potraviny) 

Moţnosti kolektivní pomoci (ubytování, společenské místnosti) 

Poţár 

Telefonní číslo na HZS 

Únikové cesty (označení) 

Hasicí přístroje (značení, informace k hašení) 

Směr úniku (bokem k větru u lesního poţáru) 

Barevná označení tlakových nádob 
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12. Závěr 

Lidé jsou neustále seznamováni prostřednictvím různých médií (internet, televize, 

noviny) o světových nebo lokálních negativních jevech. A právě z důvodu moderních 

způsobů komunikací a přenosů dat jsou dramatické zprávy rychle přenosné a v médiích 

pravidelné. O všem víme, ale kdyby se něco stalo nám, co bychom vlastně sami měli dělat? 

A navíc tvůrci zpráv mnohdy zbytečně dramatizují události, předkládají informace, která 

jsou populární pro zaujetí nebo poskytují nejdramatičtější obrázky a videa. V případě 

vzniklé krizové situace mohou být lidé postiţení mimořádnou událostí ještě více vnitřně 

zkoušeni a mohou pociťovat ještě větší úzkost a strach, vytvářet sami paniku. 

Diplomová práce vyplývá z potřeby reakce člena bezpečnostní rady obce s rozšířenou 

působností Šumperk na tento fenomén moderní doby. Po konzultacích byla zjištěna potřeba 

poskytování informací lidem a snaha zvýšit vědomosti obyvatelstva v ochraně 

obyvatelstva. Aby co nejvíce lidí bylo připraveno zvládnout moţné krizové situace. Po 

provedení analýz byly vybrány prvotní rizika a území, v nichţ by se mělo začít s určitou 

formou vzdělávání obyvatel. Jedná se především o město Šumperk a podle jednotlivých 

rizik, také s obcemi v blízkosti města. Byly navrţeny způsoby informování obyvatel a 

doporučení, vhodná k provádění činnostem cvičení obecního úřadu s rozšířenou 

působností. 

Vzdělávání obyvatel v oblasti jejich bezpečnosti, ochrany, ochrany obyvatelstva, 

funkce záchranných sborů a v jejich vlastní přípravě na mimořádné události můţe hrát 

důleţitou roli ve zvládání těchto situací. Obyvatelé svou vlastní činností mohou přispět při 

řešení událostí nebo ulehčit práci záchranným sborům. Předpokladem u dobré 

informovanosti obyvatel je sniţování moţností vzniku neţádoucích způsobů chování masy 

lidí, například šíření paniky. V případě rozšiřování základních dat a informací o 

konkrétních rizicích v určeném území by se dalo hovořit o úspěchu pro společnost.  
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