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Anotace 

ŠARŠONOVÁ, Ivana. Mimořádné události a připravenost občanů k nouzovému přežití v obci 

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

Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2013. 42 s. 

 

Tato bakalářská práce se zabývá znalostí a informovaností obyvatelstva při mimořádných 

událostech. Nejdříve jsou vysvětleny základní pojmy. Poté je charakterizována obec 

Boskovice. Jsou zde rozebrány mimořádné události na území a také zdroje pro jejich 

zdolávání. Na tuto část navazuje dotazníkové šetření a jeho vyhodnocení. V poslední části 

práce jsou doporučena opatření ke zlepšení současného stavu. 

Klíčová slova:  Mimořádná událost, Technická havárie, Hasičský záchranný sbor, Nouzové 

ubytování, Informovanost obyvatelstva 

 

 

 

Annotation 

ŠARŠONOVÁ, Ivana. Extraordinary Events and Preparedness of Citizens for Emergency 

Survival in the Municipality of Boskovice. [Bachelor thesis]. Ostrava: VŠB – Technical 

University of Ostrava, Faculty Safety engineering, 2013. 42 p.  

 

This bachelor work deals with inhabitans familiarity with emergencies. Firstly, there are basic 

terms explained. Secondly, there is the town Boskovice described and as well in this part there 

is a description of past emergencies in this town and how the local authorities can cope with 

them. Next, there is a questionnaire survey and its results. Lastly, there are recommended 

measures to improve current conditions. 

Keywords: Extraordinary event, Technical accident, Fire department, Emergency accommo-

dation, providing information to the population
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Přehled zkratek 

 

MU Mimořádná událost 

KS Krizová situace 

ČR Česká republika 

IZS Integrovaný záchranný systém 

ORP Obec s rozšířenou působností 

HZS Hasičský záchranný sbor 

RD Rodinný dům 

VD Vodní dílo 

NCHL Nebezpečná chemická látka 

JPO Jednotka požární ochrany 

SDH Sbor dobrovolných hasičů 

ZZS Zdravotnická záchranná služba 

 

 



2 

 

Úvod 

S mimořádnými událostmi a s nepříznivými situacemi se lidé setkávají odjakživa. 

Nejdříve se jednalo pouze o přírodní mimořádné události. S rostoucí technickou silou člověka 

se sice usnadňoval život lidí, ale na druhé straně byl život lidí více zranitelný. Začalo tedy 

docházet i k mimořádným událostem, které způsobil člověk. Mimořádné události způsobené 

člověkem jsou dnes mnohem častější než přírodní MU. Lidská společnost se tedy neustále 

vyvíjí a tím jsou i rozsah a důsledky mimořádných událostí stále větší [28][43]. 

V poslední době je kladen velký důraz na lidskou bezpečnost. V minulosti tak tomu 

ovšem vždy nebylo. V době světových válek byla bezpečnost zaměřena převážně na obranu 

státu.  Poválečný vývoj bezpečnosti se již začal věnovat jednotlivým občanům, ovšem stále se 

soustředil na ochranu a obranu před napadením, na výstavbu stálých úkrytů, apod. Ale už se 

začaly řešit záchranné a prvořadé likvidační práce při provozních haváriích a živelních 

pohromách. Poté již vznikaly koncepce a předpisy, které kladly důraz na informovanost 

obyvatelstva, na integrovaný záchranný systém, ale také na jednotlivé úkoly ochrany 

obyvatelstva. Lidská bezpečnost se tedy zaměřuje spíše na jednotlivce nebo společnost, již ne 

na stát [16][28].  

S vývojem bezpečnosti souvisí i budování různých obranných a ochranných 

mechanizmů a také vývoj prevence. V rámci prevence je důležitá i informovanost 

obyvatelstva. Při správném úsudku nebo chování obyvatel jde některým mimořádným 

událostem předejít nebo zmírnit jejich následky [28]. 

Cílem této bakalářské práce je vyhodnotit připravenost občanů obce na řešení 

možných mimořádných událostí a živelních pohrom. Jedná se o monitoring znalostí občanů 

v krizových situacích formou dotazníku.  
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1 Rešerše literatury 

 

ŠENOVSKÝ, Michail, ADAMEC, Vilém, HANUŠKA, Zdeněk. Integrovaný záchranný 

systém. 2. vydání. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. 157 s. 

ISBN 978-80-7385-007-4 [37]. 

Publikace se zaobírá integrovaným záchranným systémem a jeho složkami. Také řeší 

dokumentaci integrovaného záchranného systému, vztah IZS ke státní správě nebo 

samosprávě či k havarijnímu plánování. Publikace rovněž popisuje organizaci a koordinaci 

záchranných a likvidačních prací.   

 

KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše. Ochrana obyvatelstva. 1. Vydání. Ostrava: Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. 140 s. ISBN 80-86634-70-1 [16]. 

Publikace popisuje jednotlivá opatření ochrany obyvatelstva při mimořádných 

událostech nebo krizových situacích, realizaci těchto opatření a odpovědnost za jejich 

provedení. 

 

ŠENOVSKÝ, Michail, BALOG, Karel. Integrální bezpečnost. 1. vydání. Ostrava: Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství, 2009. 109 s. ISBN 978-80-7385-076-0 [38]. 

Tato kniha se zaobírá bezpečností občanů a také riziky, která občanům hrozí. Další 

část publikace popisuje hoření, požár a také jakými způsoby by se dalo požáru nebo jeho 

vlivu zamezit. Poslední část publikace se zabývá bezpečností jaderných elektráren. 

 

PROCHÁZKOVÁ, Dana. Bezpečnost lidského systému. 1. vydání. Ostrava: Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. 139 s. ISBN 978-80-86634-97-5 [28]. 

Autorka se v knize zaobírá riziky, jejich přijatelností, ale také metodami pro analýzu a 

hodnocení těchto rizik. Publikace popisuje i softwarové produkty, které slouží k sestavení 

scénářů a hodnocení rizik. 

 



4 

 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje. Vaše cesty k bezpečí: aneb chytré blondýnky 

radí…. Brno: Informačně vzdělávací projekt Hasičského záchranného sboru Jihomoravského 

kraje, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje a Diecézní charity Brno, 2011. 88 s.  

Tato příručka obsahuje postupy a rady z oblasti ochrany obyvatelstva, požární 

prevence, ale i z oblasti bezpečnosti občana. Příručka tedy popisuje obecné návody, podle 

kterých bychom se měli chovat v případě mimořádné události.  

 

Vyhláška MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva [42]. 

Vyhláška se zaobírá civilní ochranou, jejím personálem a zařízením. Vyhláška dále 

obsahuje rozpracování úkolů v oblasti informování obyvatelstva, poskytování tísňových 

informací, evakuace a ukrytí. 

   

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

ČR, 2008 [15]. 

Koncepce ochrany obyvatelstva se zabývá přípravou a realizací opatření k ochraně 

obyvatelstva.  Z koncepce vyplývá i harmonogram realizace těchto opatření. 

 

Odbor výstavby a územního plánování MěÚ Boskovice [online]. 2012 [cit. 2012-02-22]. 

Rozbor udržitelného rozvoje území. Dostupné z WWW: 

http://www.boskovice.cz/dokumenty/UAP_2012/Rozbor_udrzitelneho_rozvoje_uzemi_2012.

pdf [1].  

Materiál se zaobírá analýzou daného území a jeho udržitelným rozvojem. V poslední 

části tohoto materiálu jsou uvedeny závady a ohrožení v území a také doporučení pro 

koordinaci činností v území. 
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2 Základní pojmy  

Jedná se o vymezení základních pojmů v oblasti mimořádných událostí nebo pojmů 

souvisejících s ochranou obyvatelstva.  

2.1 Mimořádná událost  

Mimořádnou událostí se 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 [44].  

Mimořádné události mohou být způsobeny přírodními (naturogenními) nebo 

civilizačními (antropogenními) vlivy, ale také vlivy kombinovanými [38]. 

2.2 Krizová situace  

Krizová situace je, podle krizového zákona, mimořádná událost, narušení kritické 

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

stav ohrožení státu (dále jen „krizový stav“) [45].  

2.3 Integrovaný záchranný systém 

Integrovaným záchranným systémem se rozumí koordinovaný postup jeho složek při 

přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací [44].  

2.4 Evakuace 

Evakuace je jeden ze základních způsobů ochrany obyvatelstva. Jedná se o souhrn 

opatření zabezpečující přemístění osob, zvířat a věcných prostředků z ohroženého prostoru na 

jiné území. Evakuace je tedy mimořádné opatření, používané v případech, kdy již nelze 

účinnou ochranu obyvatelstva zabezpečit jiným způsobem [16]. 

2.5 Ukrytí 

Ukrytí obyvatelstva se při MU provádí v improvizovaných a ve stálých úkrytech. Stálé 

úkryty se dále dělí na stálé tlakově odolné a neodolné ukryty a ochranné systémy podzemních 

dopravních staveb. Stálé tlakově odolné a neodolné úkryty se využívají pouze v případě stavu 

ohrožení státu a válečného stavu. Ochranné systémy podzemních dopravních staveb se sice 

využívají i v případě mimořádných událostí, ale na sledovaném území se nenacházejí [42].  
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2.6 Nouzové přežití 

Součástí hlavních opatření ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech nebo 

krizových situací je nouzové přežití obyvatelstva. Opatření nouzového přežití zpravidla 

navazují na evakuaci obyvatelstva z postiženého území nebo jsou realizována přímo 

v prostoru MU nebo KS. Opatření nouzového přežití jsou zabezpečována po dobu, po kterou 

postižené obyvatelstvo potřebuje mimořádná opatření k zachování života, zdraví a životních 

potřeb [16].  

2.7 Varovné signály 

Na území České republiky se využívá celkem tří signálů. Jedná se o signál: Všeobecná 

výstraha, Požární poplach, Zkušební tón  [16]. 

Signál Všeobecná výstraha 

Jedná se o jediný platný varovný signál pro varování obyvatelstva v ČR. Je 

vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund. Může zaznít třikrát po sobě 

v zhruba tříminutových intervalech. Obyvatelstvo je poté informováno např. rozhlasem, 

televizí, místním rozhlasem, verbálními informacemi, vozidly složek IZS  nebo jiným 

způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat [8][16].  

2.8 Informování obyvatelstva 

Obyvatelé pobývající na území ČR mají právo na informace o opatřeních 

k zabezpečení ochrany obyvatelstva. Občané mají ze zákona právo i na instruktáže či školení, 

kde se učí, jak se chovat při mimořádných událostech [37].  

O charakteru možného ohrožení a o mimořádné události informuje obyvatele daný 

obecní úřad a zaměstnavatel. Informace poskytuje hasičský záchranný sbor kraje. 

Informování probíhá prostřednictvím hromadných informačních prostředků, letáků a 

informačních brožur, besed s obyvateli nebo také prostřednictvím IZS, jehož složky ukazují 

obyvatelům svoji činnost. Základním prvkem ochrany obyvatelstva je tedy občan, který je 

informovaný a vzdělaný. Občan by měl umět reagovat na přijímaná opatření, měl by umět 

chránit nejen sebe, ale i poskytovat pomoc ostatním obyvatelům [15][42]. 
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3 Charakteristika ORP Boskovice 

Správní obvod ORP Boskovice se nachází v nejsevernější části Jihomoravského kraje. 

Leží v moravské části Českomoravské vrchoviny a z části na hranici mezi Malou Hanou a 

Drahanskou vrchovinou [13]. 

 

Rozloha ORP Boskovice:  511 km
2 

Počet obyvatel:    51 281 (stav k 1. 1. 2012) 

Počet obyvatel sídla ORP:  11 417 

Počet obcí:    73 

Počet obcí se statutem města: 5 

Počet katastrálních území:  116 [5][29]  

 

Obrázek 1 - Poloha ORP Boskovice [29] 

Obce nacházející se na území ORP Boskovice: Bedřichov, Benešov, Borotín, Boskovice, 

Cetkovice, Crhov, Černovice, Deštná, Drnovice, Hodonín, Horní Poříčí, Horní Smržov, 

Chrudichromy, Jabloňany, Kněževes, Knínice u Boskovic, Kořenec, Kozárov, Krhov, Křetín, 

Křtěnov, Kunčina Ves, Kunice, Kunštát, Lazinov, Letovice, Lhota Rapotina, Lhota u Lysic, 

Lhota u Olešnice, Louka, Ludíkov, Lysice, Makov, Malá Roudka, Míchov, Němčice, Nýrov, 

Obora, Okrouhlá, Olešnice, Pamětice, Petrov, Prostřední Poříčí, Roubanina, Rozseč nad 

Kunštátem, Rozsíčka, Sebranice, Skalice nad Svitavou, Skrchov, Stvolová, Sudice, Suchý, 

Sulíkov, Světlá, Svitávka, Šebetov, Štěchov, Tasovice, Uhřice, Újezd u Boskovic, Úsobrno, 

Ústup, Valchov, Vanovice, Vážany, Velenov, Velké Opatovice, Vísky, Voděrady, Vranová, 

Zbraslavec, Žďárná, Žerůtky [40].  
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 Příloha č. 1 obsahuje správní obvod ORP Boskovice. 

3.1 Horninové prostředí a geologie 

Území je geologicky velmi pestré. Nejvýznamnější ložiska nerostných surovin se 

nacházejí v severních částech území. Je zde evidována řada poddolovaných území, a to jako 

pozůstatek po dávno ukončených těžbách. Největší koncentrace poddolovaných území je na 

Kunštátsku a v severní části (např. u Velkých Opatovic). Sesuvná území jsou na území jen 

v malé míře a na celkově zanedbatelných plochách (např. u Letovic a u Svitávky) [1].  

3.2 Vodstvo 

Hlavním vodním tokem v ORP Boskovice je řeka Svitava. Svitava protéká celým 

územím od severu k jihu přibližně přes jeho střední část. K významnějším přítokům řeky 

Svitavy patří Křetínka (Letovice), Úmoří (Skalice nad Svitavou), Semíč (Svitávka) a Bělá (u 

Lhoty Rapotiny). Uvedené toky mají nejvyšší průtoky v jarních měsících a nejmenší koncem 

léta či na podzim. Koryta vodních toků jsou velmi často uměle regulována. Lidské zásahy do 

režimu vodních toků se projevují obtížnou předvídatelností povodňových situací [1].  

Přirozené vodní nádrže se na území nenacházejí. Z umělých vodních nádrží jsou 

nejvýznamnějšími dvě vodní díla. Jedná se o vodní dílo Letovice (rozloha 104,6 ha), 

vybudované na Křetínce pro vyrovnávání toku řeky Svitavy. Druhou umělou vodní nádrží je 

vodní dílo Boskovice (53 ha) na toku Bělé, sloužící jako rezervní zdroj pitné vody pro 

Boskovice a další obce. Z rybníků je nejvýznamnější Sušský rybník, určený především 

k rekreačním účelům [1][27][39].  

3.3 Životní prostředí 

Imisní situace na sledovaném území je podle publikovaných údajů Ministerstva 

životního prostředí dlouhodobě v celku uspokojivá. K překračování hodnot imisních limitů 

pro některou ze sledovaných znečišťujících látek dochází jen zcela výjimečně. 

Hlukové zatížení území je celkově na nízké úrovni. Významněji hlukově zatížená jsou 

pouze území kolem silnice I/43 a kolem hlavního železničního koridoru údolím Svitavy. 

Kvalita povrchových vod je proměnlivá. Vodní toky jsou znečišťovány především 

komunálními odpadními vodami a splaškovou vodou ze zemědělské půdy.  

Na území je celkově vysoký podíl trvalé vegetace (zejména lesů), která příznivě 

ovlivňuje kvalitu životního prostředí [1].  
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Na sledovaném území se nenachází žádné velkoplošné chráněné území (tj. národní 

park nebo chráněná krajinná oblast). Maloplošná zvláště chráněná území jsou zde zastoupena 

kategoriemi přírodní rezervace (celkem 7) a přírodní památka (celkem 17). Nejvíce těchto 

maloplošných zvláště chráněných území je soustředěno v jihozápadní části území, na 

Kunštátsku a Lysicku. Na území ORP se nachází celkem 7 evropských významných lokalit a 

prostírají se zde 4 přírodní parky [1].  

3.4 Hospodářské podmínky 

Z hlediska koncentrace pracovních příležitostí je dominantním centrem celého území 

město Boskovice. Jako další významná pracovní centra jsou Letovice, Olešnice, Lysice, 

Kunštát i Velké Opatovice. Nejvyšší zaměstnanost obyvatel je v daném ORP v průmyslu a 

zemědělství, ale naopak je zde nižší zaměstnanost ve službách. Významné zastoupení v území 

má i ubytování, stravování a pohostinství či stavebnictví. Ve Velkých Opatovicích pracuje 1/5 

ekonomicky aktivních obyvatel právě ve stavebnictví. Nejnižší zaměstnaností ekonomicky 

aktivních obyvatel v zemědělství se vyznačují Boskovice, kde je ale naopak v porovnání 

s ostatními pracovními centry nejvyšší zaměstnanost ve školství. Nejvyšší míra 

nezaměstnanosti se nachází při západní hranici ORP, nejvíce v oblasti města Olešnice [1][5]. 

3.5 Dopravní a technická infrastruktura 

Územím správního obvodu ORP je vedena transevropská dopravní síť. Jedná se 

konkrétně o stávající úsek I. železničního koridoru Brno – Česká Třebová a plánovaný úsek 

rychlostní komunikace R43 z Brna do Moravské Třebové. Nejlepší železniční dopravní 

obslužnost je především v obcích, jimiž prochází I. železniční koridor – trať 260 (Skalice nad 

Svitavou, Svitávka, Letovice). Dobrá železniční obslužnost je následně i v obcích na trati 262 

(Boskovice, Knínice u Boskovic, Šebetov, Světlá, Cetkovice, Velké Opatovice), ačkoliv trať 

262 se nachází ve větších vzdálenostech od daných obcí, proto je železniční doprava na této 

trati pro obyvatelstvo méně atraktivní. Hlavními silničními tepnami ORP jsou silnice I. třídy 

číslo 18 a 43. V budoucnu by měla výrazně vylepšit dopravní obslužnost daného území 

výstavba rychlostní komunikace R43. Naopak nejhorší dopravní obslužnost je v západní části 

ORP, při hranici s krajem Vysočina. Na celém území ORP Boskovice je zaveden Integrovaný 

dopravní systém Jihomoravského kraje [1]. 
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Všechny obce na daném území jsou elektrifikovány a plynofikovány. Plynofikovány 

nejsou pouze obce Lhota u Olešnice, Louka, Makov, Ústup. Vodovod chybí u obcí Prostřední 

Poříčí a Ústup. Na území ORP Boskovice je mnoho obcí, které nemají splaškovou kanalizaci 

a čističku odpadních vod [1].  

3.6 Obyvatelstvo 

Na území ORP Boskovice je poměrně silné zastoupení populačně malých obcí (značně 

vysoký je zejména podíl obcí do 200 obyvatel). Tyto obce jsou až na výjimky ohroženy 

migračními úbytky obyvatel [1]. 

V krajském srovnání vykazuje ORP Boskovice nadprůměrný počet středoškolsky 

vzdělaných obyvatel, ukončené středoškolské vzdělání bez maturity a zároveň však 

podprůměrný počet vysokoškolsky vzdělaných obyvatel [1]. 

Na daném území dochází dlouhodobě ke stárnutí populace. Průměrný věk mužů je 

39,3 roků a průměrný věk žen 42,2 let (k 31. 12. 2011) [5].  

3.7 Mimořádné události na území 

Mimořádné události ohrožují naše chráněné zájmy. Chráněné zájmy jsou životy, zdraví, 

bezpečí občanů, majetek obyvatel, životní prostředí, infrastruktura, apod. Tyto chráněné 

zájmy se snažíme ochraňovat pomocí vhodného využívání území, správného umístění objektů 

a infrastruktur. Dále se provádí ochrana chráněných zájmů prostřednictvím pravidelné 

kontroly existujících opatření, hodnocení ochranných opatření, uvědomění občanů, kterých se 

riziko MU týká, ale také pojištěním proti MU, připraveností na nouzové situace nebo 

připraveností na obnovu území po MU [28].  

Podle HZS Blansko, které zajišťuje statistické sledování událostí, je nejčastější 

mimořádná událost na daném území Technická havárie. Alespoň toto tvrzení platí ve 

sledovaném období, a to od roku 2006 do roku 2011, jak i poukazuje Graf 1 a také  Příloha č. 

2. Technickou havárií se rozumí odstranění nebezpečí nebo odstranění značných následků na 

zdraví osob, zvířat či majetku. Pojem technická havárie v sobě zahrnuje i pojmy jako 

technická pomoc, technologická pomoc či ostatní pomoc při technické havárii. Technická 

pomoc je například nouzové otevření bytu, likvidace spadlých stromů, vyprošťování 

předmětů a osob atd. Technologickou pomocí se rozumí nouzová dodávka vody, vzduchu, 

požární asistence apod. Jedná se o pomoc technikou dané JPO. Ostatní pomoc v sobě zahrnuje 

např. odvoz nebo převoz pacienta, sledování vodních toků [35][36].  
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 Nejvíce zraněných i usmrcených osob v důsledku MU je evidováno v roce 2010 a 

2011. V těchto letech byl velký počet dopravních nehod, při kterých je nejvíce obětí i 

zraněných osob, a také je v těchto letech evidován velký počet technických havárií. Konkrétní 

čísla se nacházejí v části Příloha č. 2 [36]. 

 

 

Graf 1 – MU na území [36] 

Graf 1 obsahuje počty jednotlivých mimořádných událostí v daných letech. Nejčastější 

MU, jak už bylo zmíněno, jsou technické havárie. Toto tvrzení platí pro každý rok ve 

sledovaném období. Mezi méně časté mimořádné události, viz Graf 1, se řadí záchrana osob a 

zvířat, jejichž počet je téměř shodný v každém zájmovém roce. Zajímavé je sledovat počet 

případů živelních pohrom, který je nejvyšší v roce 2008. V roce 2008 bylo evidováno celkem 

49 případů živelních pohrom. Oproti tomu v roce 2010 a v roce 2011 žádné živelní pohromy 

nenastaly. 
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Graf 2 – Podíl MU v letech [36] 

Graf 2 poukazuje na jasnou převahu technických havárií za dané období. 

Nezanedbatelný procentní podíl událostí mají ovšem i dopravní nehody a požáry, jejichž 

procento je téměř shodné. 

 

3.7.1 Přehled možných zdrojů mimořádných událostí 

Na území ORP Boskovice je evidováno celkem 121 možných zdrojů mimořádných 

událostí. Tyto ohrožující objekty se nacházejí celkem v 48 obcích. Mezi nejčastější zdroje 

ohrožení patří řeky, potoky a vodní díla. Významným ohrožujícím objektem jsou i soukromé 

podniky, ať už zemědělského charakteru, které hrozí veterinární nákazou nebo také čerpací 

stanice a jiné podniky, kde by mohl vzniknout požár či únik nebezpečných látek. Tabulka 1 

obsahuje takové zdroje ohrožení, které ohrožují více jak 100 osob nebo více jak 20 rodinných 

domů [17].  
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Tabulka 1 – Zdroje ohrožení [17] 

Obec 
Ohrožující 

objekt 

Charakter 

ohrožení 

Ohrožující 

látka 

Ohrožení 

Počet osob Území [km
2
] 

Boskovice 

Řeka Bělá Přirozená povodeň Voda 200 2 

VD 

Boskovice 
Zvláštní povodeň Voda > 1000 7 

Letovice 

VD Letovice Zvláštní povodeň Voda > 5 370 15 

Letovický 

rybník 
Zvláštní povodeň Voda 300 2 

Olešnice 

Mlékárna 

Olešnice 
Únik NCHL Amoniak 700 1 

Rybník Pod 

Lamberkem 
Zvláštní povodeň Voda 300 2 

Skalice 

nad 

Svitavou 

VD Letovice Zvláštní povodeň Voda > 820 3 

Agropodnik 

a. s. 
Únik NCHL 

Agrochemik

álie 
120 1 

Svitávka 
Řeka Svitava Přirozená povodeň Voda 400 2 

VD Letovice Zvláštní povodeň Voda > 1560 12 

Valchov 
Potok 

Valchovka 
Přirozená povodeň Voda > 40 RD  

Velké 

Opatovice 
Potok Jevíčka Přirozená povodeň Voda 270  

 

Tabulka 1 udává, že zdroje, které ohrožují více než 100 osob, se nacházejí převážně ve 

městech a větších obcích. V malých obcích, které se na území vyskytují ve větší míře, se 

nacházejí menší soukromé podniky s menší mírou ohrožení. Také již zmíněná vodní díla byla 

vystavena u větších obcí. 
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Další ohrožení v území 

Některá přirozená záplavová území vodních toků jsou zastavěná. Toto tvrzení je 

viditelné i v části Tabulka 1 a jedná se zejména o okolí řeky Svitavy, konkrétně o Letovice a 

Svitávku. 

Další závadou na území je silniční doprava. Některé silniční komunikace na území 

jsou přetížené a také silnice první třídy jsou nositelé hluku a znečištění ovzduší. 

V daném ORP se nachází i poddolované území. Dokonce se zde nacházejí i obce, kde 

je sesuvné území aktivní. Těmito obcemi jsou: Knínice u Boskovic, Velké Opatovice, Podolí, 

Míchov [1]. 

3.7.2 Místní zdroje pro zdolávání mimořádných událostí 

Mezi hlavní zdroje pro zdolávání MU patří základní složky IZS. Jedná se o hasičský 

záchranný sbor, jednotky požární ochrany, zdravotnickou záchrannou službu a policii ČR 

[37].  

Hasičský záchranný sbor 

Na území ORP Boskovice se nachází požární stanice HZS Boskovice a požární stanice 

HZS Kunštát. Obě zmíněné stanice spadají pod územní odbor Blansko, což je okresní město 

dané lokality. Územní odbor Blansko je součástí HZS Jihomoravského kraje [6].   

Dále se na území nachází 57 jednotek požární ochrany, které patří pod požární stanici 

Boskovice. Pod požární stanici Kunštát spadá 37 jednotek požární ochrany [10]. Jednotky 

požární ochrany se podle územní působnosti rozčleňují do šesti kategorií: 

- JPO I, JPO II a JPO III – mají územní působnost přesahující katastrální území obce, 

- JPO IV, JPO V, JPO VI – mají územní působnost omezenou na obec nebo objekt. 

Toto členění je důležité z toho důvodu, že každá kategorie JPO má jinou dobu 

výjezdu, jinou územní působnost a celkově se rozdělením mění druh JPO [37]. 

Na sledovaném území je převážná část jednotek požární ochrany zařazena do 

kategorie JPO V, což jsou téměř všechny jednotky. Výjimku tvoří SDH Kunštát, Lysice, 

Olešnice, Žďárná, Šebetov, Svitávka, Okrouhlá, Letovice, Boskovice a Benešov. Tyto 

jednotky jsou zařazeny do JPO III. Jediná jednotka na území, zařazená do JPO II, je jednotka 

Velkých Opatovic [10].     
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Z hlediska zabezpečení území požadovaným množstvím sil a prostředků je důležité 

rozdělení obcí podle stupně nebezpečí. Podle stupně nebezpečí se území obce rozčleňuje na 

stupně: I, II, III a IV. Každý stupeň se dále člení do kategorie A či B. Toto členění je důležité 

z hlediska určení počtu jednotek požární ochrany a určení doby jejich dojezdu na místo 

zásahu. Určuje se tedy plošné pokrytí daného území [37].    

Nejvyšším stupněm nebezpečí na daném území je stupeň II A. Tento stupeň byl 

vypočítán pro Boskovice a to konkrétně kvůli objektům nemocnice a památkové zóny. Tímto 

stupněm jsou určeny dvě jednotky požární ochrany s dobou dojezdu na místo zásahu do 10 

minut a další 1 JPO s dobou dojezdu do 15 minut. Stupeň II B byl v ORP Boskovice určen 

pro Velké Opatovice (ústav sociální péče), Kunštát (zámek – národní kulturní památka), 

Letovice (nemocnice pro dlouhodobé léčení), Lysice (zámek), Olešnice na Moravě 

(mlékárna) [12].  

Zdravotnická záchranná služba 

Ve sledované lokalitě se nachází dvě stanice zdravotnické záchranné služby. Mladší 

stanice, která byla otevřená v roce 2005, se nachází ve Velkých Opatovicích [41]. Druhá 

záchranná služba je provozována v Boskovicích, a to v areálu místní nemocnice.  

Boskovická zdravotnická záchranná služba se skládá nepřetržitě ze dvou týmů. Prvním 

týmem je rychlá lékařská pomoc, která pracuje nejméně ve tříčlenném složení. Členem této 

posádky je i lékař, který je současně vedoucím skupiny. Druhým týmem je rychlá 

zdravotnická pomoc, v níž je nejméně dvoučlenná posádka. Tuto posádku tvoří řidič – 

záchranář a střední zdravotnický personál, tedy zdravotnický záchranář. Součástí skupiny 

rychlé zdravotnické pomoci není lékař [37][46]. 

Zdravotnickou záchrannou službu ve Velkých Opatovicích tvoří jedna posádka rychlé 

lékařské pomoci. Tato pomoc je opět poskytována nepřetržitě [46]. 

Letecká záchranná služba se na daném území nenachází. Území ORP Boskovice je 

však pokryto brněnskou leteckou záchrannou službou. Posádku letecké služby tvoří lékař, 

zdravotnický záchranář a pilot [47]. 
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Zdravotnická zařízení 

Jak už bylo zmíněno, nemocnice se nachází v Boskovicích. Boskovická nemocnice je 

jediná na území ORP. Obě zdravotnické záchranné služby vozí své pacienty právě do tohoto 

zdravotnického zařízení, anebo při závaznějších či specifických případech až do Brna nebo 

Blanska. V současné době nemocnice disponuje 272 lůžky [22][34].  

Zdravotnické zařízení se v dané lokalitě nachází i v Letovicích. V tomto případě se 

ovšem jedná o léčebnu pro dlouhodobě nemocné [23]. 

Policie ČR 

Do působnosti Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje spadá celkem šest 

územních odborů. Jedním z nich je i Územní odbor Blansko – Vyškov, do kterého spadá 

sledovaná lokalita. Do tohoto územního odboru byly v roce 2012 sloučeny dva územní 

odbory, a to Územní odbor Blansko a Územní odbor Vyškov. Sídlo zmíněného odboru se 

nachází v Blansku. Obvodní oddělení policie ČR jsou na území dvě. Tato oddělení se 

nacházejí v největších městech dané lokality, tedy v Boskovicích a v Letovicích [25][32][33].  

Městská policie 

Městská neboli obecní policie se v dané lokalitě nachází pouze v obcích se statutem 

města. Těchto měst je na území celkem pět. Městská policie tedy sídlí v Boskovicích, 

Letovicích, Kunštátu, Olešnici a Velkých Opatovicích [26].  

V hlavním centru ORP Boskovice byla městská policie zřízena v roce 1991. Tato 

městská policie zabezpečuje veřejný pořádek a plní další úkoly, a to v rámci města Boskovice 

a přidružených obcí. Těmito obcemi jsou Bačov, Hrádkov, Mladkov a Vratíkov. V rámci 

městské policie působí na území i tzv. specializované skupiny. Jedná se například o skupinu 

pro odchyt volně pobíhajících zvířat nebo skupinu pro práci ve výškách [21]. 

 U městské policie Letovice pracují nyní 4 strážníci. Ovšem nepřetržitý provoz městské 

policie zajištěn není. Tato městská policie má v teritoriu nejen samotné město Letovice, ale i 

13 integrovaných obcí [19]. 

Dalšími zdroji pro zdolávání následků MU mohou být technické služby města, krizový 

štáb, povodňová komise, atd. 
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Technické služby 

Technické služby zajišťují nakládání s odpadem, opravy, stavební a montážní práce, 

atd. Také disponují různými vozidly, vysokozdvižnými plošinami, apod. Tyto činnosti a 

majetek mohou posloužit pro zdolávání následků MU i pro obnovu daného území [20]. 

Krizový štáb 

Město Boskovice má zřízenou bezpečnostní radu obce, a to pro přípravu na krizové 

situace. Také má zřízený pracovní orgán starosty obce k řešení krizových situací, konkrétně 

pracovní skupinu krizového štábu. Bezpečnostní rada města má 8 členů a pracovní skupina 

krizového štábu obsahuje 6 členů [4]. 

Povodňová komise 

Povodňová komise řídí a kontroluje ochranu před povodněmi na území daného 

správního obvodu. Provádí v rámci této ochrany určitá opatření, kterými jsou například 

povodňové hlídky, prověřování složení a svolání povodňové komise, apod. 

Stanoviště povodňové komise nebo štábu pro ORP Boskovice je na Masarykově 

náměstí v Boskovicích, konkrétně v budově městského úřadu. Náhradním stanovištěm je 

stanice HZS Boskovice, popřípadě i stanice HZS Blansko. Trvalé telefonické spojení je 

zabezpečeno přes ústřednu městského úřadu, a to i mimo pracovní dobu. 

Povodňová komise v případě nedostatečných zdrojů může požadovat určitou pomoc. 

Jedná se o vyžádání technické pomoci, vyžádání vojenské pomoci, anebo pomoc od 

soukromých podniků, které vlastní vhodný, potřebný materiál. 

Povodňová komise se svolává v případě vyhlášení stavu pohotovosti (II. stupeň 

povodňové aktivity). 

Předsedou povodňové komise je starosta města Boskovice. Počet členů je dvanáct [2]. 

3.7.3 Zařízení pro nouzové ubytování  

Při MU nebo KS se nouzové ubytování poskytuje v budovách, které vlastní obec, kraj. 

Jedná se například o školy, tělocvičny, apod. Dále se využívají i soukromá zařízení, jako jsou 

hotely či ubytovny. Postižené osoby často využívají i vlastních rekreačních chat nebo 

přebývají u příbuzných [16]. 

Dále jsou rozebrány možnosti nouzového ubytování ve dvou největších městech dané 

lokality a to v Boskovicích a Letovicích. 
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V obci Boskovice by se k nouzovému ubytování dalo využít jednu z devíti škol, které 

se ve městě nacházejí. Jedná se o různé školy, ať už školy základní, mateřské, střední či 

umělecké. Také by se dalo ubytování poskytnout v místní nemocnici nebo v ostatních 

zařízeních. Tímto zařízením se rozumí například dům dětí a mládeže. Pro nouzové ubytování 

jsou vhodné i tělocvičny, které se v daném městě nacházejí v jednotlivých školách nebo jsou 

zde i dvě kulturní střediska. Kromě těchto možností by se lidé mohli ubytovat v soukromých 

ubytovacích zařízeních či hotelech, kterých je v obci deset [3][30]. 

 V Letovicích se nachází šest škol, v kterých by se dalo ubytovat. Také se jedná o školy 

různého typu a zaměření. Ve městě jsou čtyři tělocvičny a čtyři hotely či ubytovací zařízení 

[31]. 

3.7.4 Ukrytí 

V celém ORP Boskovice se nachází pouze pět stálých tlakově odolných úkrytů. Tyto 

stálé úkryty se využívají k ochraně obyvatelstva v případě stavu ohrožení státu a válečného 

stavu. V případě MU se stálé úkryty nevyužívají. 

U tří úkrytů je uveden jako majitel město Boskovice. Dva z těchto úkrytů jsou určeny 

pro žactvo, s kapacitou 500 a 450 ukrývaných. Oba úkryty se nacházejí v areálech škol. 

Poslední úkryt, který spadá pod město, je určen pro obyvatele a jeho kapacita je pouze 50 

ukrývaných. Čtvrtý úkryt se nachází v nemocnici Boskovice. Jeho určení je pro pacienty a 

zaměstnance a jeho kapacita je 200 osob. Posledním pátým úkrytem je úkryt soukromého 

podniku, Zemědělské techniky BOSKO a.s. Tento úkryt je určen pro 50 ukrývaných [11]. 
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3.8 Dílčí závěr 

Na území ORP Boskovice hrozí mimořádné události. Tyto MU však ohrožují malá 

území, o menším počtu obyvatel, v řádech jednotlivců. Nachází se zde pouze 7 obcí, 

z celkových 73 obcí, ve kterých se nacházejí ohrožující objekty. Ovšem takové objekty, které 

ohrožují více jak 100 osob nebo více než 20 rodinných domů.  

Nejvíce osob a největší plochu území ohrožují v dané lokalitě vodní díla, potoky a 

řeky. Podle statistického sledování jsou ale živelní pohromy méně častou MU ve sledovaném 

období. V roce 2010 a 2011 dokonce nejsou žádné živelní pohromy na území evidovány.  

Také úniky nebezpečných látek mohou ohrozit více jak 100 osob. Jedná se o úniky 

chemikálií či amoniaku ze soukromých podniků. 

Nejčastější MU na území jsou technické havárie. Technické havárie dokonce zaujímají 

přes 42 % z celkových MU na území za sledované období. Mezi časté MU dále patří dopravní 

nehody s více než 23 % a požáry, které mají 20,4 % za sledované období. Dá se předpokládat, 

že procento dopravních nehod se v dané lokalitě zvýší. Tento jev může způsobit výstavba 

rychlostní komunikace R43.  

Podle části Příloha č. 2 je počet mimořádných událostí na území několikanásobně větší 

než počet zraněných osob. Počet usmrcených osob je v každém sledovaném roce kolem pěti 

obětí. Nejvíce obětí přináší dopravní nehody. Při přihlédnutí k jednotlivým mimořádným 

událostem a k jejich obětem, se dá říci, že místní zdroje pro zdolávání MU jsou účinné.   
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4 Dotazníkové šetření 

Praktickou částí této bakalářské práce s názvem Mimořádné události a připravenost 

občanů k nouzovému přežití je dotazníkové šetření. Cílem dotazníkového průzkumu je:  

1. posouzení informovanosti občanů v souvislosti s krizovými situacemi, 

2. návrhy na zlepšení současného stavu. 

Dotazníkové šetření také prokáže znalost obyvatel v různých oblastech ochrany 

obyvatelstva nebo poukáže na to, jestli občané vědí, jak se mají při některých mimořádných 

událostech zachovat. 

4.1  Návrh dotazníku 

Na základě zjištěných informací a po konzultacích s vedoucím mé práce a také s mjr. 

Ing. Mojmírem Richtrem, který je vedoucím pracoviště IZS a služeb u hasičského 

záchranného sboru v územním odboru Blansko, jsem zvolila do mého dotazníku 15 otázek. 

Cílem dotazníkového průzkumu je zjistit připravenost obyvatelstva na mimořádné události 

v daném ORP, také zjistit jejich informovanost, zda informace sami vyhledávají a kde. Mým 

záměrem bylo i zjistit, jestli se na výchovu obyvatelstva v oblasti mimořádných událostí klade 

větší důraz, tedy zda jsou mladší věkové kategorie více informované. Celý dotazník a 

jednotlivé otázky jsou rozebrány v následujícím textu.  

Dotazník jsem rozdělila do tří částí. První část dotazníku se týká všeobecných 

informací. V této části se respondentů ptám na jejich pohlaví, věk a vzdělání. Druhá část 

dotazníku v sobě zahrnuje vědomostní informace. V poslední části ankety zkoumám 

informovanost obyvatelstva při mimořádné události.  

Jelikož následky technických havárií a dopravních nehod zdolává hasičský záchranný 

sbor, má první otázka ve znalostní části dotazníku se týká čísla tísňového volání. Konkrétně 

se ptám: Kam voláte, když vytočíte číslo 150? 

Dále se obyvatel dotazuji na všeobecnou výstrahu. A to z toho důvodu, že se jedná o 

jediný platný varovný signál pro obyvatelstvo a zazní při každé mimořádné události, která 

obyvatelstvo ohrožuje. Dotazuji se: Kolik máme v ČR varovných signálů pro obyvatelstvo? A 

také: Co znamená kolísavý tón sirény? 
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Při živelních pohromách nebo při úniku nebezpečných látek se může provádět 

evakuace. V otázce číslo 7 se ptám na evakuační zavazadlo, které je důležité hlavně při 

dlouhodobém opuštění domácnosti. Otázka zní: Jakou maximální váhu může mít evakuační 

zavazadlo? 

Mezi hlavní zdroje pro zdolávání následků MU patří základní složky IZS. Proto se 

v následující otázce dotazuji: Co je to integrovaný záchranný systém? 

V poslední části dotazníků se zaobírám informovaností obyvatelstva při MU. Dotazuji 

se, jak by se občané zachovali při konkrétní situaci. Mezi časté MU v dané lokalitě patří 

požáry. V další otázce se ptám na hasicí přístroje. Hasicí přístroj je určen k hašení 

začínajícího požáru, tedy pro prvotní protipožární zásah. V rámci zamezení požáru občanem 

nebo zamezení šíření požáru je hasicí přístroj velice důležitý. Otázka číslo 9. Zní: Který hasicí 

přístroj je určen pro hašení elektrických zařízení pod proudem? 

Další dvě otázky se vrací k všeobecné výstraze a evakuaci. Konkrétně se ptám, jak by 

se lidé zachovali, při vyhlášení akustického signálu všeobecná výstraha. Také jestli občané 

vědí, jak správně postupovat při opuštění domácnosti/objektu při evakuaci. 

Mezi riziko daného území patří i únik nebezpečných látek. V otázce 12 se proto ptám: 

Jak se provádí ukrytí při úniku chemických nebo jiných nebezpečných látek? 

Otázky 13. a 14. jsou zaměřeny na informace o mimořádných událostech. Nejdříve se 

ptám, zda lidé mají chuť a snahu získávat informace o MU. Tedy: Byl(a) jste někdy na besedě 

pořádané hasiči, policií nebo zdravotnickou záchrannou službou? Otázka 14 se zaměřuje na 

to, kde by lidé v případě potřeby vyhledávali informace o mimořádné události.  

Poslední otázka je otevřená. Zde mají respondenti možnost napsat návrhy nebo 

připomínky k informovanosti občanů v krizových situacích. 

Příloha č. 3 obsahuje celý dotazník. 
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5 Anketa 

Dotazník jsem zpracovala na stránku A4, a to oboustranně. Anketu jsem rozdávala 

osobně, tudíž jsem potřebovala, aby jeho rozsah neodradil potencionální respondenty. 

Dotazník jsem rozdávala osobně, jak už bylo zmíněno, a to přímo na ulici, 

v soukromých firmách, na kulturních akcích, apod. Dotazník jsem rozdávala jak ve městech, 

např. v Boskovicích, Letovicích, tak i v malých obcích. Celkem jsem rozdala a následně 

vybrala 60 vyplněných dotazníků.    

5.1 Průzkum znalostí a informovanosti obyvatel 

Otázka 1. Jakého jste pohlaví? 

a) Žena 

b) Muž 

           Z celkového počtu šedesáti respondentů je 16 

žen a 44 mužů.  

 

 

 

 

Graf 3 – Pohlaví 

 

Otázka 2. Kolik je Vám let? 

a) 18 – 30 

b) 31 – 50 

c) 51 a více 

Do každé věkové kategorie jsem rozdala 

dvacet dotazníků. Stejný počet respondentů v 

jednotlivých věkových skupinách bude sloužit i pro 

srovnání některých odpovědí podle věku.  

Graf 4 udává i poměr mužů k ženám 

v jednotlivých věkových kategoriích. 

Graf 4 – Věk 
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Otázka 3. Jaké máte vzdělání? 

a) Základní 

b) Středoškolské 

c) Vysokoškolské 

 

Graf 5 – Vzdělání celkem          Graf 6 – Vzdělání ženy, muži 

Na území se nachází nadprůměrný počet středoškolsky vzdělaných obyvatel. I v tomto 

dotazníku je nejvíce středoškolsky vzdělaných respondentů, a to konkrétně čtyřicet. Dvanáct 

obyvatel má vysokoškolské vzdělání a 8 dotazovaných dokonce pouze vzdělání základní. 

V Grafu 6 je vidět, že i v jednotlivých pohlavích převládají středoškolsky vzdělaní obyvatelé.  

 

Otázka 4. Kam voláte, když vytočíte číslo 150? 

a) Hasičský záchranný sbor 

b) Zdravotnickou záchrannou službu 

c) Policii ČR   

 

Graf 7 – Otázka 4 celkem         Graf 8 – Otázka 4 správné odpovědi podle věku 
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V této otázce je vysoké procento u správné odpovědi. Že číslem 150 voláme hasičský 

záchranný sbor, vědělo celkem 53 respondentů. Sedm dotazovaných odpovědělo chybně, 

z toho šest odpovědělo zdravotnickou záchrannou službu a 1 dotazovaný odpověděl policii 

ČR. Z Grafu 8 je patrné, že jednotlivé věkové kategorie měli téměř stejný počet správně 

odpovídajících občanů. Nejlépe odpovídala věková skupina 18 – 30, která měla 19 správně 

zodpovídajících respondentů. 

 

Otázka 5. Kolik máme v ČR varovných signálů pro obyvatelstvo? 

a) 1 

b) 3 

c) 4 

 

Graf 9 – Otázka 5 celkem         Graf 10 – Otázka 5 správné odpovědi podle věku 

Správná odpověď na tuto otázku je jeden varovný signál pro obyvatelstvo. 

Respondenti si ale převážně mysleli, že tyto varovné signály jsou tři. Správně odpovědělo 

pouze 15 dotazovaných, což činí jenom 25%. 33 respondentů odpovědělo tři varovné signály 

a 12 respondentů opovědělo čtyři. Z patnácti správně zodpovídajících respondentů jich bylo 

opět nejvíce z věkové kategorie 18 – 30 let.  

 

Otázka 6. Co znamená kolísavý tón sirény? 

a) Zkouška sirén 

b) Všeobecná výstraha 

c) Požární poplach      
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Graf 11 – Otázka 6 celkem         Graf 12 – Otázka 6 správné odpovědi podle věku 

 

Kolísavý tón sirény reprezentuje všeobecnou výstrahu. Správně odpovědělo 24 osob, 

což činí 40%. Více odpovědí jsem zaznamenala u požárního poplachu. 33 respondentů 

odpovědělo požární poplach a pouze 3 dotazovaní zakroužkovali odpověď a, což je zkouška 

sirén. Nejlépe odpovídala věková skupina 18 až 30 let. Naopak nejméně správných odpovědí 

bylo u věkové kategorie 51 a více, kde správně odpovědělo pouze pět osob. 

 

Otázka 7. Jakou maximální váhu může mít evakuační zavazadlo? 

a) Dospělí do 25 kg, děti do 10 kg 

b) Dospělí do 30 kg, děti žádné 

c) Dospělí do 20 kg, děti do 20 kg 

 
 

Graf 13 – Otázka 7 celkem              Graf 14 – Otázka 7 správné odpovědi podle věku 

Otázku číslo 7 zodpovědělo správně velké procento osob. Správnou odpovědí je 

varianta a). Procento správných odpovědí je 81,67%, což je celkem 49 respondentů. 

Jednotlivé věkové kategorie mají téměř shodné procento správných odpovědí. Menší procento 

má opět věk 51 a více, což je konkrétně 15 respondentů. U dvou zbývajících věkových skupin 

správně odpovědělo 17 osob. 
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Otázka 8. Co je to integrovaný záchranný systém? 

a) Koordinovaný postup jeho složek při obnově území 

b) Koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění 

záchranných a likvidačních prací 

c) Součinnost jeho složek při záchraně životů a majetku 

 

Graf 15 – Otázka 8 celkem         Graf 16 – Otázka 8 správné odpovědi podle věku 

U této otázky je opět vysoké procento správně zodpovězené odpovědi. Správná 

odpověď je varianta b). Variantu b) volilo 75% respondentů, což je 45 osob. Žádný 

odpovídající nezakroužkoval odpověď a). Zajímavé je, že všechny věkové skupiny odpovídali 

stejně, to znamená, že v každé věkové kategorii odpovědělo správně vždy 15 osob.  

 

Otázka 9. Který hasicí přístroj je určen pro hašení elektrických zařízení pod proudem? 

a) Pěnový 

b) Vodní 

c) Práškový        

 

Graf 17 – Otázka 9 celkem         Graf 18 – Otázka 9 správné odpovědi podle věku 
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Hasicí přístroje odpovídající občané znají. Tuto znalost potvrzuje vysoké procento 

správné odpovědi, které je 95%. Je to nejvyšší procento správné odpovědi ze všech otázek. 

Správně odpovídajících obyvatel je tedy 57. Pouze 3 respondenti odpověděli chybně. Tito tři 

respondenti jsou z věkové kategorie 31 – 50 let, což vysvětluje nižší procento u této věkové 

skupiny. Respondenti ostatních věkových skupin tedy zodpověděli otázku zcela dobře. 

 

Otázka 10. Jak se zachováte při vyhlášení akustického signálu všeobecná výstraha? 

a) Vyjdu na ulici a zeptám se kolemjdoucích 

b) Zapnu rozhlas a televizi 

c) Uzamknu se v bytě        

 

Graf 19 – Otázka 10 celkem         Graf 20 – Otázka 10 správné odpovědi podle věku 

I v tomto případě je převaha správně odpovídajících. Správná odpověď je varianta b), 

tedy zapnu rozhlas a televizi. Správně odpovědělo přes 73% odpovídajících občanů, což je 

přesně 44 osob. U této otázky nejhůře odpovídala věková skupina 18 – 30 let, v této kategorii 

odpovědělo správně 12 osob. U dalších dvou věkových skupin odpovědělo správně 16 

respondentů. 

 

Otázka 11. Jak správně postupovat při opuštění domácnosti/objektu při evakuaci? 

a) Zabedním okna i dveře a vypnu elektřinu 

b) Jak nejrychleji to půjde, byt opustím 

c) Vypnu elektřinu, plyn, uhasím topeniště a byt uzamknu  
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Graf 21 – Otázka 11 celkem         Graf 22 – Otázka 11 správné odpovědi podle věku 

Otázku číslo 11 správně zodpovědělo 49 respondentů, což činí téměř 82%. Nesprávně 

odpovědělo pouze 11 osob a všechny zakroužkovali variantu b). Možnost a), která byla také 

chybná, si nevybral žádný z dotazovaných. V tomto případě dopadla nejlépe věková skupina 

51 a více let, kde správně odpovídalo 19 osob.  

 

Otázka 12. Jak se provádí ukrytí při úniku chemických nebo jiných nebezpečných 

látek? (Nejedná se o únik plynu v domácnosti) 

a) Ve vyšším patře budovy, zavřít a utěsnit otvory, zapnout rozhlas či televizi 

b) Nejlépe ve sklepě, utěsnit otvory, zapnout rozhlas či televizi 

c) Otevřít všechny otvory, pro výměnu vzduchu a zapnout rozhlas nebo televizi       

 

Graf 23 – Otázka 12 celkem         Graf 24 – Otázka 12 správné odpovědi podle věku 

U této otázky si nebyli respondenti s odpovídáním jisti. Správná odpověď, varianta a), 

má také pouze 40% ze všech odpovídajících. 40 % činí 24 osob. Nejvíce odpovědí získala 

varianta b), kterou zakroužkovalo 28 osob. Nejlépe odpovídala věková skupina 51 a více let, 

ze které správně odpovědělo 11 osob. 
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Otázka 13. Byl(a) jste někdy na besedě pořádané hasiči, policií nebo zdravotnickou 

záchrannou službou? 

a) Ano 

b) Ne 

Na besedě pořádané hasiči, policií nebo 

zdravotnickou záchrannou službou bylo z 

dotazovaných 36 osob, což je 60%. Na žádné besedě 

či školení nebylo 40% dotazovaných, což činí 24 

osob.  

 

Graf 25 - Otázka 13 celkem 

 

Otázka 14. Kde budete v případě potřeby vyhledávat informace o mimořádné události? 

a) Na obecním úřadě 

b) Zavolám na policii 

c) V médiích 

d) Jinde 

 

45 % obyvatel by hledalo informace o 

mimořádné události v médiích. To je 27 respondentů. 

16 osob zakroužkovalo variantu a), tedy na obecním 

úřadě. 13% obyvatel by volalo na policii, to je 8 

odpovídajících osob. 9 respondentů by hledalo 

informace o MU jinde.   

Graf 26 – Otázka 14 celkem 

 

Ve věkové kategorii 51 a více let si respondenti většinou vybrali z variant a, b nebo c. 

Pouze v jednom případě si občan zvolil odpověď d, tedy jinde a uvedl, že by informace o MU 

hledal na internetu. 
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Věková skupina 31 – 50 let také dávala přednost nabídnutým variantám. Pouze dva 

respondenti odpověděli, že by hledali informace o MU jinde. Opět by informace hledali na 

internetu. Jedna z osob uvedla i přesnou adresu, tou je www.google.cz. 

Ve věkové kategorii 18 – 30 let byly odpovědi téměř rovnoměrně rozděleny mezi 

uvedené varianty. Odpověď d zvolilo 6 respondentů. Nejčastěji uváděli opět internet. Znovu 

zde byla uvedena přesná adresa, kde by informace daná osoba hledala, tou je adresa: 

www.pozary.cz. Jiná odpověď, kde hledat informace o MU, byla na lince hasiči 150. 

 

Otázka 15. Pokud máte návrhy ke zlepšení informovanosti občanů v krizových 

situacích, můžete napsat Vaše připomínky níže. 

 Napsat svůj návrh nebo připomínku k této problematice využili pouze dva respondenti. 

Oba jsou z věkové kategorie 18 – 30 let. Jejich připomínky: 

1. Hlášení tlampačů na dědinách a ve městech je nesrozumitelné a mnohdy neaktuální a 

nesmyslné. Přitom by bylo dobré, kdyby to fungovalo. 

2. Vzhledem k tomu, že jsem se při vyplňování pěkně zapotil, tak by to chtělo všeobecné 

proškolení. 
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5.2 Vyhodnocení ankety 

Při rozdávání dotazníků mi lidé převážně tvrdili, že o sledované problematice moc 

nevědí. Pravda je ale taková, že v některých otázkách a určitém zaměření byla úspěšnost 

správných odpovědí až přes 80%. Nepotvrdila se ani má domněnka, že bude mít větší 

úspěšnost ta část dotazníku, která se týká přímo informovanosti obyvatelstva při MU, tj. od 

otázky 9.  Ukázalo se, že znalostní část dotazníků, tj. od otázky 4 po otázku 8, má podobnou 

úspěšnost jako část dotazníku od otázky 9. 

Ani jednotlivé věkové skupiny neměly mezi sebou až takové rozdíly ve správných 

odpovědích. Úspěšnost věkových kategorií se střídala. Ve znalostní části dotazníku si lépe 

vedl věk 18 – 30 let. Naopak v části informovanosti obyvatelstva při MU měla vyšší procento 

správných odpovědí převážně kategorie 51 a více let. Není tedy pravda, že by mladší 

obyvatelstvo bylo lépe informováno a vzděláno v oblasti ochrany obyvatelstva či krizových 

situacích. V rámci zvyšování informovanosti obyvatelstva je tedy nutné se zaměřit na všechny 

věkové skupiny.  

Když rozeberu dotazník od začátku, tak v otázce 4, která se týkala čísla tísňového 

volání, byla úspěšnost správné odpovědi téměř 84%. Všechny věkové kategorie měli počet 

správných odpovědí bezmála stejný, přesto byla nejúspěšnější věková skupina 18 – 30 let. 

Dalo by se říci, že lidé obecně znají čísla tísňového volání a to i díky jejich propagaci. Ovšem 

pojmy, kterými si občané nejsou jisti, jsou varovný signál a všeobecná výstraha.  To ukázaly 

otázky 5 a 6. Tyto otázky mají vůbec nejhorší výsledky z celého dotazníku, jak popisuje 

i Graf 27. Správné odpovědi zde měli pouze 25% a 40%. Otázky 7 a 8, které se týkaly 

evakuačního zavazadla a integrovaného záchranného systému, měli poměrně vysoké procento 

správných odpovědí. Váha evakuačního zavazadla je obyvatelům na území známa. To 

dokazuje bezmála 82% správně odpovídajících respondentů. Na otázku co je to integrovaný 

záchranný systém správně odpovědělo rovných 75% občanů. 

Otázka číslo 9, což je první otázka z části informovanosti obyvatelstva při MU, 

dopadla nejlépe z celého dotazníku. Správně odpovědělo 95% respondentů. Tato otázka se 

týkala hasicích přístrojů, které lidé znají. Setkávají se s nimi prakticky ve všech objektech, 

např. i ve školách, pracovních budovách, apod. Otázka 10 byla méně úspěšná. Jak se mají lidé 

zachovat při signálu všeobecná výstraha, vědělo přes 73% odpovídajících osob.  
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Jak postupovat při opuštění domácnosti při evakuaci, na což se ptala otázka 11, vědělo 

téměř 82% občanů. Otázka číslo 12 patří mezi nejhůře zodpovězené otázky. Jak se provádí 

ukrytí při úniku chemické látky, tušilo pouze 40% respondentů. 

Podle otázky 13, bylo na besedě s hasiči, policií či ZZS 60% z dotazovaných občanů. 

Což není vysoké procento. Také se ukázalo, že nejvíce lidí by hledalo informace o MU 

v médiích. 

 

 

Graf 27 – Sumární graf správných odpovědí  

V Sumárním grafu jsou vyhodnoceny správné odpovědi u všech znalostních otázek, 

viz Graf 27. Je zde jasně vidět, že nejhůře respondenti odpovídali u otázky 5, která se týká 

varovných signálů. Z celkových šedesáti respondentů odpovědělo správně pouhých 15. 

Otázka 6 a otázka 12 také nedopadly dobře. V těchto případech správně odpovědělo jen 24 

respondentů. Otázka 6 se ptá na všeobecnou výstrahu a otázka 12 se týká ukrytí obyvatelstva. 

Nejlépe obyvatelé odpovídali na otázku 9, která se dotazuje na hasicí přístroje. 
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5.3  Návrhy a opatření 

Jak prokázal dotazník, je nutné zvyšovat informovanost obyvatel všech věkových 

skupin. Důležité ovšem je, jak tuto informovanost zajistit a také jak zajistit efektivnost 

zvyšování informovanosti obyvatelstva o mimořádných událostech či krizových situacích.  

Z dotazníku vyplynulo, že obyvatelé na daném území hledají nejvíce informací o MU 

v médiích. V tomto případě jsou ovšem různé informační spoty velice drahé. Neznamená to 

ale, že žádné spoty vysílány nejsou a nebyly. Česká televize již vysílala osvětové spoty „Co 

dělat“, spoty o krizových linkách, apod. Televize Prima vysílala osvětové spoty „Průjezd 

vozidel IZS“ [24].   

Doporučovala bych zaměřit tyto informační spoty na varování obyvatelstva, na 

všeobecnou výstrahu. Vysvětlit občanům rozdíly mezi jednotlivými varovnými signály a také 

obyvatelům popsat, jak by se správně při vyhlášení akustického signálu všeobecná výstraha 

měli vlastně zachovat. Dotazník prokázal neznalost respondentů v oblasti varování 

obyvatelstva.  

Možným návrhem by mohly být i krátké informační filmy, které by se vysílaly nejen 

v televizích, ale například i v kinech v rámci reklam. Tyto informační filmy nebo videoklipy 

bych doporučovala používat i ve školách. Předávat tyto informace dětem formou televize je 

pro děti zábavné a navíc to není finančně náročné. Celý seriál krátkých videoklipů lze najít na 

internetu, kde se může video rovnou pustit nebo bezplatně zkopírovat pro další použití. Tyto 

videoklipy pod názvem „Štěstí přeje připraveným“ vyrobilo Ministerstvo vnitra Generální 

ředitelství HZS ČR ve spolupráci s Institutem ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč. Videa 

mají sloužit jako návod, jak se zachovat při nebezpečných situacích. Některé videoklipy jsou 

pouze pro dospělé, ale většina z nich by se mohla promítat i dětem [7][14]. 

Dalším důležitým zdrojem informací pro obyvatelstvo v dané lokalitě mi vyšel obecní 

úřad. Zde bych doporučovala proškolení starostů obcí v oblasti ochrany obyvatelstva. 

Informace by také mohly být vyvěšeny na nástěnkách obce, či autobusových zastávkách. 

Velice efektivním zdrojem informací by mohli být obecní kalendáře, které se běžně v obcích 

do domácností dostávají darem nebo kupují. Ovšem v jednotlivých měsících by mohly být 

obrázky a postupy, co dělat při ohrožení. Tyto obecní kalendáře se také posílají jako dary 

jiným obcím, dávají se jako sponzorské dary do různých tombol, apod. Takže by se informace 

z těchto kalendářů dostaly do spousty domovů. 
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Na území ORP Boskovice bych také doporučila zvýšit počet besed s hasičským 

záchranným sborem, policií nebo zdravotnickou záchrannou službou. Může se jednat o 

besedy s obyvateli, ale také různé předváděcí akce, námětová cvičení v rámci jiných 

kulturních akcí. Při těchto cvičeních nebo besedách by byly vhodné různé soutěže pro děti či 

znalostní soutěže pro dospělé, kde by výhrou mohly být právě zmíněné kalendáře nebo 

informační brožury, apod. Doporučila bych hlavně více aktivity hasičů, policie ČR a ZZS ve 

školách. Děti by na těchto besedách dostávaly letáčky s informacemi, které by se potom 

dostaly do domovů, kde by rodičům ještě povykládaly, co bylo ve škole a tedy co se na 

besedě dozvěděly.  

Dalším opatřením by mohlo být rozmístění informačních brožur a letáků v dopravních 

prostředcích, kde lidé mají spoustu času na jejich prohlédnutí a přečtení. 

Jako dalším zdrojem informací mi z dotazníků vyšel internet. Lidé mi dokonce uváděli 

přesné adresy, kde by informace hledaly. V rámci Jihomoravského kraje existuje portál 

krizového řízení, kde se nacházejí aktuální informace z oblasti přípravy a řešení MU a 

krizových situací v rámci kraje. Tento portál se nazývá Krizport [18]. Adresu tohoto portálu 

však nikdo do dotazníku nezaznamenal. Bylo by vhodné zvýšit propagaci tohoto portálu, 

protože právě internet je častým nástrojem pro hledání informací. A z tohoto důvodu, by jako 

opatření mohly sloužit i informace o ochraně obyvatelstva na stránkách jednotlivých obcí.   

Z dotazníku také vyplynula nespokojenost s místními rozhlasy v jednotlivých obcích. 

Lidé si ztěžují na jejich nesrozumitelnost. Doporučovala bych modernizaci těchto zařízení, 

protože v rámci informovanosti obyvatelstva při mimořádné události jsou velice důležité.  
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Závěr 

Informovanost obyvatelstva o mimořádných událostech je velice důležitá. Ke 

zvládnutí mimořádné události jsou ale potřeba i znalosti a schopnosti obyvatelstva. 

Připravenost občana je tedy základním předpokladem ke zvládnutí mimořádné události s co 

nejmenšími následky. Informovanost a připravenost občana ovlivňuje nejen jeho život, zdraví 

či majetek, ale také život nebo zdraví ostatních osob. Informovaný občan také usnadňuje a 

urychluje práci složkám integrovaného záchranného systému.  

Podle věrohodných dat a studií se ukazuje, že znalosti a schopnosti obyvatel jsou 

dostačující k zabránění vzniku mimořádných událostí, které jsou způsobené činnostmi 

člověka a jsou přiměřené ke zmírnění některých mimořádných událostí, vzniklých v důsledku 

přírody či Země [28].  

Předkládaná práce se soustřeďuje na konkrétní území, tedy na obec s rozšířenou 

působností. Zabývá se rozborem daného území, do kterého patří i zhodnocení mimořádných 

událostí. Probírají se zde také zdroje pro zdolávání MU, zdroje ohrožení v území nebo 

zařízení pro nouzové ubytování. 

Další část textu obsahuje dotazníkové šetření, které si dává za cíl posoudit 

připravenost občanů v obci Boskovice. Zde bylo potvrzeno, že znalosti obyvatel jsou ve 

sledované lokalitě dostačující. I přesto některé otázky respondenti nevěděli. Úplně nejhorší 

odpovědi se nacházejí u otázek, které se týkají varovných signálů. Lidé v daném území 

nepoznají Všeobecnou výstrahu, což je jedna ze základních znalostí obyvatel. Poznat varovný 

signál je základem pro připravenost občana na mimořádnou událost.  

Závěrem mé práce jsou doporučené návrhy a opatření ke zlepšení současného stavu 

v informovanosti a připravenosti obyvatel. Tyto návrhy mohou sloužit starostům jednotlivých 

obcí v daném ORP, samotným občanům, ale hlavně bude celá práce předložena hasičskému 

záchrannému sboru, konkrétně územnímu odboru Blansko na pracoviště prevence, ochrany 

obyvatelstva a krizového řízení. Shrnutí celého území, výsledky ankety i jednotlivá 

doporučení mohou napomoci ke zlepšení bezpečnostního stavu daného území.  
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