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Abstrakt 

Obsahem diplomové práce je zhodnocení rizik a provedení analýzy ohrožení 

Obce Krušovice, které budou podkladem pro orgány obce při řešení 

mimořádných událostí. Obec Krušovice je nejvíce ohroženou obcí na území ORP 

Rakovník. Obec se nachází v zóně havarijního plánování podniku Explosia -

Synthesia, a.s., Odbytového skladu výbušnin Lužná. Dále může být ohrožena 

únikem amoniaku z chladícího zařízení Královského pivovaru Krušovice, 

Heineken, a.s., nebo se může jednat o únik nebezpečné látky při přepravě  

po komunikaci I. třídy Praha – Karlovy Vary, která prochází celou obcí. 

Diplomová práce je rozdělena na dvě části a to na teoretickou a výzkumnou část.  

V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy, právní předpisy,  

které jsou s touto problematikou spojeny. V obou částech diplomové práce byly 

použity běžně dostupné dokumenty.  

Ve výzkumné části jsou vymezeny cíle a hypotézy. Dále je zde popsán výzkumný 

vzorek a metody výzkumu. Cílem výzkumu je analýza Plánu postupu orgánů 

obce na přípravu a řešení mimořádných událostí, které mohou nastat  

při ohrožení obce a to za pomoci SWOT analýzy a řízených rozhovorů 

s pracovníky, kteří se zabývají problematikou ochrany obyvatelstva. V diskusi  

je provedena komparace námi zjištěných výsledků. V závěru je uvedeno shrnutí 

výsledků a cílů práce, které může starostka Obce Krušovice využít pro přípravu 

a řešení mimořádných událostí. 

Klíčová slova: ochrana obyvatelstva, mimořádná událost, varování, 

evakuace, improvizovaná ochrana, preventivně výchovná činnost.  



 

Abstract 

The content of this thesis is to evaluate the risks and to carry out the threat 

analysis of the village of Krušovice, which will be the basis for the municipal 

authorities in dealing with emergencies. The village of Krušovice is the most 

endangered municipality among the municipalities with extended powers  

in the Rakovník district. The village is located in the emergency planning zone  

of the joint-stock company Explosia - Synthesia, Sales Warehouse of Explosives 

Lužná. Furthermore, it may be endangered by leakage of ammonia  

from the cooling equipment of the Royal Brewery in Krušovice, Heineken, a.s., 

or by leakage of dangerous substances during their transports on the 1st class 

road Prague - Karlovy Vary, which passes through the whole village. This thesis 

is divided into two parts, the theoretical and the research one. 

In the theoretical part, basic terms and legal regulations which are connected 

with this issue are given. Commonly available documents were used in both 

parts of this thesis. 

The research part defines the objectives and hypotheses. Furthermore,  

the research sample and research methods are described. The aim of the research 

is to analyze the Action Plan of the municipal authorities for the preparation and 

dealing with emergencies that may occur when the municipality is endangered. 

The analysis is made with the help of SWOT analysis and controlled interviews 

with workers who deal with the issue of population protection. In the discussion, 

there is a comparison of our results. In the conclusion part, there is a summary  

of the results and goals of the work, which the mayor of the municipality  

of Krušovice may use for the preparation and dealing with emergencies. 

Keywords: population protection, emergency, warning, evacuation, 

improvised protection, preventive educational activity.  
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1 ÚVOD 

Současná vyspělá společnost, je stále častěji nucena čelit novým hrozbám  

a rizikům, které ji ohrožují. Mimořádné situace vzniklé v souvislosti s provozem 

technických zařízení, užitím, výrobou a nakládáním s nebezpečnými látkami 

ohrožují naši společnost a jsou důvodem pro výběr tématu mé diplomové práce, 

která se zabývá připraveností Obce Krušovice na mimořádné události. Plánování 

a příprava na řešení mimořádné události, nebo -li  prevence, je nejlepší příprava 

na zvládnutí hrozeb, které nás, ohrožují a úzce souvisí i s krizovým řízením,  

které k plánování neodmyslitelně patří. 

Ale teď se vrátíme k mému výběru ohledně připravenosti Obce Krušovice  

na mimořádné události. Jsem zařazen jako výjezdový hasič hasičského 

záchranného sboru Středočeského kraje na stanici Rakovník. Při výkonu 

povolání jsem již zažil mnoho mimořádných událostí, které ničily a nechávaly  

za sebou spoušť. Na základě dobré znalosti teritoria ORP Rakovník jsem pro svoji 

práci vybral Obec Krušovice, která je na území obce s rozšířenou působností 

nejvíce ohroženou obcí. Této obce se dotýká jak Vnější havarijní plán 

Odbytového skladu Explosia - Synthesia a.s., tak i ostatní ohrožení,  

která vyplývají z analýzy rizik. Po rozhovoru s paní starostkou jsem dospěl  

k závěru, že jim pomohu upravit a rozšířit již stávající Plán odezvy orgánů obce 

k  řešení MU, zpracovat analýzu rizik, které obec ohrožují a postup orgánů obce 

při prevenci a řešení mimořádných událostí, které mohou v obci nastat. 

Takto získaná a zpracovaná data se stanou podkladem pro zpracování Plánu 

postupu orgánů obce při přípravě a řešení MÚ a bude využíván jako nástroj  

pro udržení a rozvoj bezpečnosti v Obci Krušovice. Plán bude zpracovaný  

jako vzorový dokument a po provedení patřičných úprav jej budou moci 
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využívat i ostatní obce. Dalším důvodem zvoleného tématu bylo, že si prohlubuji 

a obohacuji své vědomosti, které budu moci využít v dalším profesním životě. 
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2 SOUČASNÝ STAV 

Historie  

Každá společnost ale i každý jedinec má od nepaměti potřebu se chránit,  

jak před naturogenními, tak i antropogenními hrozbami. Postupem času  

byl člověk donucen pod pohrůžkou ozbrojených konfliktů začít cíleně budovat 

stavby, které byly schopny zabezpečit ochranu obyvatelstva (zde můžeme mluvit 

o prvních opevněných sídlech a pokračovat až po moderní stavby,  

které nám svou konstrukcí mohou zabezpečit ochranu před zbraněmi 

hromadného ničení). Rozvoj průmyslové výroby přinesl zvýšenou migraci 

venkovského obyvatelstva do měst a tím i nevědomky zavedl novou éru vzniku 

velkých zastavěných městských aglomerací s velkou hustotou obyvatelstva. 

Vznikem takto velkého nahromadění lidské populace je naše současná 

společnost vystavována celé řadě naturogenních i antropogenních hrozeb.  

Do první kategorie můžeme zařadit rostoucí migraci obyvatelstva, která může 

být způsobena neuváženým politickým postojem a jako důsledek prosazování 

konfliktů, nebo neuvážených zásahů cestou humanitární pomoci. Další 

nejčastější příčinou migrace jsou lokální konflikty, nebo ekonomické migrace, 

které jsou úzce spojeny s popisovanou politickou migrací. Do druhé kategorie  

lze zařadit velké technologické havárie, s únikem nebezpečných látek. [6,7,14,29]  

 Jak jsem v úvodu uvedl, společnost ve snaze se chránit, začala ochranu 

obyvatelstva vnímat jako základní pilíř bezpečnosti České republiky. Byla přijata 

řada zákonů a vyhlášek, které jsou v obecné rovině nazývané jako „krizové 

zákony“. Proto se budu snažit, aby zpracovaný Plán postupu orgánů obce  

při přípravě a řešení MU literu těchto zákonů naplňoval. 
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2.1 Vymezení základních pojmů 

Abychom mohli správně definovat a orientovat se v řešené problematice, 

která řeší připravenost Obce Krušovice na mimořádné události související 

s únikem nebezpečné látky a výbuchem, tak si musíme ujasnit a vysvětlit  

některé pojmy, které nám poslouží k lepší orientaci a pochopení. Jsou uvedené 

pouze základní pojmy, které přímo souvisí s prací, protože uvedením  

všech pojmů bych zaplnil celý prostor, který nám byl stanoven pro celou práci. 

Mimořádná událost – „Je 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.“ [8] 

Antropogenní událost – Antropogenní události jsou události způsobené 

lidskou činností, které obklopují celý náš civilizovaný svět. Zejména se jedná  

o únik nebezpečné látky, při přepravě po silnici, únik ze stacionárních zdrojů, 

dlouhodobé narušení dodávky elektřiny, dlouhodobé přerušení dodávky pitné 

vody a potravin, dlouhodobé narušení dodávky plyny a podobně. Jedná  

se o události, které zapříčiní chování lidské populace a je jedno, jestli byla 

vyvolána úmyslně či nikoliv. 

Naturogenní událost - Jedná se o událost, která je způsobená přírodními vlivy 

a může nás sužovat, nebo ohrožovat na zdraví, nebo na životech. Jako příklad 

můžeme uvést přívalové deště, vichřice, tornáda, požáry, přirozená povodeň, 

zvláštní povodeň a podobně. Zde, jak již v antropogenních událostech poukazuji 

na vědeckotechnický pokrok, tak tento pokrok má i v některých případech vliv 

na přírodní události. Zde můžeme například zmínit urbanizaci míst,  

která jsou blízko řek a podobně. 
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Evakuace obyvatelstva – „ Jako jeden ze základních způsobů ochrany obyvatelstva,  

je souhrnem opatření zabezpečující přemístění (odsun) osob, hospodářského zvířectva  

a věcných prostředků (strojů, zařízení a materiálu) v daném pořadí priority, z ohroženého 

prostoru na jiné území.“ [9] 

Ochrana obyvatelstva – „Je podle zákona č.239/2000 Sb. Plnění úkolů civilní 

obrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další 

opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku.“ [9] 

Krizová situace – ,, Je mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném 

systému, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav 

nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen krizový stav); (mimořádná 

situace, kdy je bezprostředně ohrožena svrchovanost a územní celistvost státu,  

jeho demokratické základy, chod hospodářství, systém státní správy a samosprávy, zdraví 

a život velkého počtu osob, majetek ve velkém rozsahu, kulturní statky, životní prostředí 

nebo plnění mezinárodních závazků, přičemž ohrožení nelze zabránit ani jeho následky 

odstranit obvyklou činností správních úřadů, orgánů územní samosprávy, ozbrojených 

sil, záchranných sborů, havarijních a jiných služeb.).“ [1] 

Kritická infrastruktura - ,, Kritickou infrastrukturou (KI) se dle zákona č. 240/2000 

Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) rozumí prvek kritické 

infrastruktury nebo systém prvků kritické infrastruktury, narušení jehož funkce by mělo 

závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb 

obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu.“ [2] 

Nouzové přežití obyvatel – „Zabezpečení opatření nouzového přežití představuje 

souhrn činností a postupů věcně příslušných orgánů, dalších zainteresovaných subjektů 

a samotných občanů prováděných s cílem minimalizovat negativní dopady mimořádných 

událostí a krizových situací na zdraví a životy postiženého obyvatelstva.“ [21] 
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Záchranné práce – „ Jsou činností k odvrácení nebo omezení bezprostředního 

působení rizik vzniklých mimořádných událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, 

zdraví, majetku nebo životního prostředí, které vedou k přerušení jejich příčin.“ [8] 

Likvidační práce – „jsou činnosti odstranění následků způsobených mimořádnou 

událostí.“ [8] 

Havárie – „ je mimořádná událost vzniklá v souvislosti s provozem technických 

zařízení a budov, při nakládání s nebezpečnými látkami a při jejich přepravě  

nebo při nakládán s nebezpečnými odpady.“ [8] 

Riziko - ,, Možnost, že s určitou pravděpodobností vznikne událost,  

kterou považujeme z bezpečnostního hlediska za nežádoucí. Riziko je vždy odvoditelné 

a odvozené z konkrétní hrozby. Míru rizika, tedy pravděpodobnost škodlivých následků 

vyplývajících z hrozby a ze zranitelnosti zájmu, je možno posoudit na základě  

tzv. analýzy rizik, která vychází i z posouzení naší připravenosti hrozbám čelit.“ [3] 

Hrozba - ,, Jakýkoli fenomén, který má potenciální schopnost poškodit zájmy  

a hodnoty chráněné státem. Míra hrozby je dána velikostí možné škody a časovou 

vzdáleností (vyjádřenou obvykle pravděpodobností čili rizikem) možného uplatnění  

této hrozby.“ [4] 

Krizové stavy – „ Krizové stavy se vyhlašují v případě vzniklých krizových situací 

(mimořádných událostí, které ohrožují ve značném rozsahu životy, zdraví, majetek  

a životní prostředí). Krizovými stavy jsou: stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení 

státu, válečný stav.“ [33] 

Analýza rizik - analýzu rizik lze použít pro identifikaci nežádoucích událostí, 

která mohou mít nepříznivé dopady na naši společnost. Podle globálních rizik, 

se jedná o cenné, ale zranitelné prvky, kam můžeme zahrnout obyvatele, 
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infrastrukturu a ekonomiku.  Takovéto posuzování rizik nám pomáhá  

se zkoumáním faktorů, které způsobují ztráty pro odhad pravděpodobnosti 

ztrát. Rizikové faktory zahrnují pravděpodobnost destruktivních rizikových 

událostí i podmíněné zranitelnosti exponovaných prvků. [31,32] 

2.2 Právní předpisy a dokumenty nelegislativního charakteru  

2.2.1 Právní předpisy 

V této části práce o právních předpisech, uvádím základní informace  

o zákonech, se kterými jsem se při psaní diplomové práce setkal a následně  

z nich čerpal. Ve zmiňovaných zákonech jsou uvedeny povinnosti a informace, 

jak se správně chovat při vyhlášení mimořádné události, nebo na jejich vlastní 

přípravu.  

2.2.2 Integrovaný záchranný systém - zákony 

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

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – „Tento zákon vymezuje 

integrovaný záchranný systém, stanoví složky integrovaného záchranného systému 

a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis, působnost a pravomoc 

státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva a povinnosti 

právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při záchranných  

a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu 

nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu (dále jen "krizové 

stavy").“ [11] 
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Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému, ve znění 

pozdějších předpisů má tyto prováděcí předpisy: 

Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení 

integrovaného záchranného systému – „Koordinací složek integrovaného 

záchranného systému (dále jen "složka") při společném zásahu se rozumí koordinace 

záchranných a likvidačních prací včetně řízení jejich součinnosti.“ [11,25]; 

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

– „postup při zřizování zařízení civilní ochrany a při odborné přípravě jejich  

personálu.“ [11,25]. 

Zákon č. 320/2015 Sb. o Hasičském záchranném sboru České republiky 

 a o změně některých zákonů – „Hasičský záchranný sbor České republiky  

(dále jen „hasičský záchranný sbor“) je jednotný bezpečnostní sbor, jehož základním 

úkolem je chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek  

před požáry a jinými mimořádnými událostmi1) a krizovými situacemi2).“ [11] 

Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů – „ 

Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů 

 a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných 

mimořádných událostech.“ [22] 

2.2.3 Krizové řízení - zákony 

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

(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů – „Tento zákon stanoví působnost  

a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků a práva  

a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace,  

které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením,  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-320#f5710554
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-320#f5710555
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a při jejich řešení a při ochraně kritické infrastruktury a odpovědnost za porušení těchto 

povinností.“ [11] 

Zákon o krizovém řízení má tyto prováděcí předpisy: 

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení –„ k provedení § 27 odst. 8 a § 28 

odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon). Vláda nařizuje podle § 40 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení  

a o změně některých zákonů (krizový zákon), k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 tohoto 

zákona. Označování, evidence, manipulace a ukládání písemností a jiných materiálů 

obsahujících zvláštní skutečnosti a postup při určování osob ke styku se zvláštními 

skutečnostmi.“ [11] 

Zákon č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy – 

„Zákon upravuje přípravu hospodářských opatření pro stav nebezpečí, 1) nouzový stav, 

2) stav ohrožení státu 3) a válečný stav 4) (dále jen "krizové stavy") a přijetí 

hospodářských opatření po vyhlášení krizových stavů.“ [11] 

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů – „Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, 

ochrana jejích demokratických základů a ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot  

je základní povinností státu.“ [10] 

2.2.4 Havarijní plánování – zákony 

Zákon č. 254/ 2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

– „Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky  

pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových  

a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní  

a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských společenství1). 

Účelem tohoto zákona je též přispívat k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-241#f2061094
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-241#f2061095
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-241#f2061096
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-241#f2061097
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-254#f2217005
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a k ochraně vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských 

ekosystémů.“ [12] 

 Zákon 224/2015 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami, nebo chemickými směsmi a o změně 

zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů – 

„Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví systém prevence 

závažných havárií pro objekty, ve kterých je umístěna nebezpečná látka, s cílem snížit 

pravděpodobnost vzniku a omezit následky závažných havárií na životy a zdraví lidí  

a zvířat, životní prostředí a majetek v těchto objektech a v jejich okolí.“ [13] 

Pro tuto zpracovávanou oblast mé diplomové práce, jsou z tohoto zákona 

důležité tyto vybrané vyhlášky: 

Vyhláška č. 225/2015 Sb., o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření 

fyzické ochrany objektu zařazených do skupiny A nebo skupiny B – 

„Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 54 odst. 2 zákona č. 224/2015 Sb.,  

o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami  

nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,  

ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), (dále jen „zákon“)  

k provedení § 21 odst. 5 zákona:“ [23] 

Vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního 

plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího 

havarijního plánu a jeho struktuře – „V souladu s § 28 zákona č. 224/2015 Sb.,  

o prevenci závažných havárií stanoví krajský úřad zónu havarijního plánování na základě 

podkladů předložených provozovatelem. “ [24] 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-224#f5677140
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„ V případě, že krajský úřad zjistí, že v jeho správním obvodu se nachází zdroj rizika 

a že by stanovená zóna havarijního plánování zasahovala na území jiného kraje, vyzve 

příslušný krajský úřad ke spolupráci při určení zóny havarijního plánování. “ [24] 

2.2.5 Veřejná správa - zákony 

Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení) „Obec je základním územním 

samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území 

obce.“ [16] 

2.3 Dokumenty nelegislativního charakteru 

Havarijní plán kraje – je dokument, kde jsou popsány činnosti a opaření,  

která jsou prováděna při vzniku havárie. Tyto úkony vedou ke zmírnění,  

nebo k odstranění jejich následků pro zdraví a životní prostředí. [20] 

Krizový plán kraje – je základním plánovacím dokumentem, kde tento 

plán obsahuje postupy k řešení krizových situací, záchranných a likvidačních 

prací a ochrany obyvatelstva, u kterých se vyžaduje vyhlášení třetího, nebo 

zvláštního stupně poplachu na úrovni kraje. [20, 27] 

Krizový plán ORP – krizový plán obce s rozšířenou působností, slouží 

k zabezpečení krizové připravenost. Tento plán stejně jako krizový plán kraje 

obsahuje postupy, které slouží k řešení krizové situace na daném území obce 

s rozšířenou působností. Zpracovatelem je HZS ČR daného kraje. [27] 

Povodňové plány ORP a obce – jsou dokumenty, které zajišťují včasné  

a spolehlivé informace o vývoji povodně a dalších přípravných a organizačních 

opatření. [37] 
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Vnější havarijní plán Explosia - Synthesia – sklad Explosia má zpracovaný 

vnější havarijní plán a to z důvodu skladování výbušnin. Tento plán je především 

zpracován k zabezpečení ochrany obyvatelstva v Obci Krušovice,  

kterou by následný výbuch mohl ohrozit. 

Program OPTIZON -  slouží ke stanovení zóny havarijního plánování.  

Na základě ohrožujících faktorů chemických látek z provozoven s ohledem  

na zlepšení ochrany obyvatelstva v České republice. Ke stanovení zón 

havarijního plánování používá parametry, faktory nebezpečných chemických 

látek. [28] 

Plán opatření pro případ havárie při úniku čpavku v areálu Královského 

pivovaru Krušovice, společností HEINEKEN a.s. – tento plán slouží  

k vytipování specifických činností a míst, které by se mohly stát zdrojem 

havarijního úniku čpavku z areálu Královského pivovaru Krušovice. Skládá  

se z informativní, operativní části a z plánů konkrétních činností. [38] 

Plán odezvy orgánů obce na vznik mimořádné události – „ Plán odezvy orgánů 

obce na vznik mimořádné události je zpracováván pro přípravu a řešení mimořádných 

událostí, které se mohou vyskytnout na území obce. Je základním dokumentem obecního 

úřadu pro zabezpečení úkolů a opatření na ochranu životů, zdraví, majetku  

nebo životního prostředí při vzniku mimořádných událostí. “ [5] 

„ Zpracovatelem plánu jsou orgány obce v součinnosti s hasičským záchranným 

sborem kraje, který poskytuje obcím metodickou pomoc při zpracování (seznamuje obce 

na jejich žádost s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními 

a se způsobem jejich provedení). “ [5] 
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Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015, měla 

za svůj cíl snížit dopady mimořádných událostí na životy, zdraví obyvatel, 

majetek a životní prostředí. Jedním z nejdůležitějších prvků ochrany 

obyvatelstva je dobře informovaný a sebevzdělaný občan.  Při nenadálé události, 

nejprve poskytuje pomoc občanovi obec, zaměstnavatel, nebo složky 

integrovaného záchranného systému. Ke kvalitnímu zabezpečení připravenosti 

občana jsou odpovědné státní orgány, orgány samosprávních celků  

a zaměstnavatelé, kteří jsou povinni poskytovat informace o připravovaných 

opatřeních, možných ohroženích a následných postupů při řešení následků 

mimořádných událostí. Tato koncepce ukládala obyvatelům, povinnost  

se sebevzdělávat, informovat a vynaložit úsilí a snahu k prohlubování  

svých znalostí.  Především se to týká varovných signálů, zvládnutí a provedení 

improvizované ochrany. [19,18] 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 

Tato koncepce má za cíl sestavení určité vize, která by měla určit úkoly  

pro její realizaci. Přitom si dává jasný úkol o větším zapojení občanů v oblasti 

informovanosti, sebeochrany a vzdělávání. Dalším krokem koncepce je větší 

zapojení fyzických a právnických podnikajících osob do přípravy a následného 

řešení mimořádné události a krizové situace. A v neposlední řadě v oblasti 

strategické priority, je ve zvýšení odolnosti a to především ve zvýšení ochrany 

prvků kritické infrastruktury. [17,26] 

K větší účinnosti v ochraně obyvatelstva je potřebné, aby se vzdělávání  

a výchova co možná nejvíce přizpůsobovala k aktuálním hrozbám  

a z nich plynoucích následků. Dalo by se říci, že je to jediný přijatelný způsob,  
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kterým můžeme snížit počet ztrát na životech, zdraví, majetku a životním 

prostředí. [17] 

2.4 Stručná charakteristika obce a výčet jejich možných 

ohrožení 

2.3.1 Charakteristika obce 

Vznik Obce Krušovice je datován do druhé poloviny 13. století, kdy zde bylo 

zřízeno manství s prvním známým majitelem panství. Obec, se nachází zhruba      

8km severovýchodně od Města Rakovník. Obec je ze tří stran obklopena příkrými 

svahy a tím je ohrožena možnými přívalovými záplavami, nejvyšší bod v obci 

leží ve výšce 492 metrů nad mořem. Převážná část urbanistické zástavby  

je soustředěna kolem hlavního silničního tahu I/6, který spojuje Prahu a Karlovy 

Vary. Na takto frekventované silnici se přepravuje velké množství nebezpečných 

látek, které představují pro obec nemalé riziko, se kterým se v analýze rizik  

také musí počítat.  

V obci žije 617 obyvatel. V centru obce je situovaný areál Královského pivovaru 

Krušovice, který představuje jedno z velkých ohrožení pro obec.  V těsné 

blízkosti pivovaru se nacházejí nejvíce navštěvované instituce,  

jako jsou: škola, pošta, obchody, restaurace, obecní úřad a park. Do katastru Obce 

Krušovice zasahuje zóna havarijního plánování firmy Explosia - Synthesia, a.s., 

Odbytový sklad Lužná, který je ve vzdáleností 1,5 km jihovýchodně od obce. 
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2.4.1  Základní údaje o obci – kontaktní údaje 

Zde jsou uvedeny základní údaje o obci a údaje o jejich vedení. 

Tabulka 1 - Důležitá telefonní čísla pro obyvatele Obce Krušovice [ zdroj: vlastní 

28.4.2019 ] 

Důležitá telefonní čísla pro obyvatele Obce Krušovice  

Obecní úřad Obce Krušovice 313 564 427 

Starostka obce - Fröhlichová Markéta 739 371 993 

Místostarosta obce - Široký František 739 373 048 

Velitel JSDH Krušovice – Mirek Mařík 733 667 940 

Hasiči 150 

Policie 158 

Zdravotní záchranná služba 155 

 

Tabulka 2 - Důležité informace pomocí webových stránek Obce Krušovice [ zdroj: 

vlastní 28.4.2019 ] 

Důležité informace pomocí webových stránek Obce Krušovice 

http://www.obec-krusovice.cz          email: obeckrusovice@seznam.cz 

https://www.hasici-krusovice.cz 

 

http://www.obec-krusovice.cz/urad/povinne-informace/osoba-marketa-frohlichova-1.html
http://www.obec-krusovice.cz/urad/povinne-informace/osoba-frantisek-siroky-4.html
http://www.obec-krusovice.cz/
mailto:obeckrusovice@seznam.cz
https://www.hasici-krusovice.cz/
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2.4.2 Infrastruktura Obce Krušovice  

Obec využívá vlastní vrt pitné vody a má vybudovaný vodovodní řád v celé 

obci. V obci je vybudovaný kanalizační systém, který je svedený do čističky 

odpadních vod, kterou vybudoval a provozuje Královský pivovar Krušovice.  

Po celé obci je zaveden plyn. 

Technická infrastruktura – obce je na dobré úrovni.  Varování obyvatelstva  

je zabezpečené koncovým prvkem varování – rotační sirénou, která je napojena 

do systému jednotného vyrozumění a varování České republiky. Obec  

k předávání informací běžného charakteru využívá obecní rozhlas.  

Občanská infrastruktura - obec disponuje občanskou infrastrukturou  

jako je, základní škola, obecní úřad, restaurace, bufet, pošta, park, krámek  

se smíšeným zbožím. Všechny tyto stavby a pozemky jsou k dispozici nejen 

obyvatelům obce, ale i všem ostatním lidem, kteří jsou poblíž. Nutné 

vzpomenout pekárnu s prodejnou. 

Dopravní infrastruktura – Obcí Krušovice prochází hlavní silniční tah I. třídy 

R/6, který je velmi frekventovaný a zdaleka již převyšuje kapacitu průjezdnosti 

této komunikace. V loňském roce byla zahájena výstavba dálničního obchvatu 

obce, která bude spojovat Prahu a Karlovy Vary. Přestože se provoz přes obec 

omezí, tak nebezpečí ohrožení obce z následků dopravní nehody s únikem 

nebezpečné látky přetrvá, protože dálniční přemostění je v bezprostřední 

blízkosti a je možný únik do obce, která je v údolí. 

2.4.3 Vyhodnocení rizik pro ORP Rakovník  

Jako každý kraj na území České republiky, tak i Středočeský kraj  

má provedené analýzy rizik, které jsou uvedeny v Havarijním plánu kraje  

a Krizovém plánu kraje. Jedná se o rizika, která vyplývají z mimořádných 



29 

 

událostí, které by mohly daný kraj ohrožovat, nebo dokonce přerůst do krizové 

situace. Rizika jsou sestaveny z mnoha hledisek, zejména se jedná o: historické 

katastrofy, přírodní poměry, infrastruktury, nebo počet obyvatel. Viz příloha 1  

a 2 diplomové práce, tabulka s riziky pro Středočeský kraj a ORP Rakovník. 

Na území ORP Rakovník se nachází 83 obcí, z toho se jedná o 3 města a 6 

městysů. Každá obec je nějakým způsobem ohrožena mimořádnou událostí 

většího, či menšího rozsahu. Pro účely mé diplomové práce se zaměřím  

na nejvíce ohrožující mimořádné události, které sužují Obec Krušovice,  

protože jak již uvádím v úvodu této diplomové práce, jedná se o nejvíce 

ohroženou obec v ORP Rakovník. Rizika, která nejvíce ohrožující Obec 

Krušovice, budou rozpracována v kapitole číslo 5 výsledky. 

2.4.4 Plán odezvy orgánů Obce Krušovice na mimořádné události 

Obec Krušovice, má tento Plán odezvy orgánů obce na vznik mimořádné 

události zpracovaný v součinnosti s HZS kraje. Tento plán není zakotven  

v naší legislativě, proto neukládá obcím, respektive starostům obcí, aby Plán 

odezvy orgánů obce zpracovávali. Jelikož obec má více ohrožení, než jiné obce, 

tak paní starostka byla v tomto případě více obezřetná a za pomoci krizových 

pracovníků HZS kraje plán zpracovala. 

Plán odezvy se nám může zdát zbytečně obsáhlý, ale po obsahové stránce  

jsou zde uvedeny veškeré důležité informace, které jsou potřebné pro starostu 

obce, nebo její pracovní skupinu k řešení MU. Plán je rozdělen do tří částí  

a to na základní, operativní a pomocnou. Všechny tyto části slouží starostce  

a zastupitelům obce, kteří by v zastoupení řešili danou událost. Rizika pro Obec 

Krušovice jsou pouze doplněna do strukturované šablony. Zde se vychází z rizik, 

která jsou plynoucí pro ORP (Viz příloha 1 a 2 diplomové práce, tabulka s riziky 

pro Středočeský kraj a ORP Rakovník). Proto část 5 ve výsledcích jsem doplnil  
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o rozpracovanou analýzu rizik pro Obec Krušovice. Dále pod každým řešeným 

bodem v diskuzi bude uveden návrh opatření na zlepšení řešení mimořádné 

události. 

Modelace pro Královský pivovar Krušovice v programu OPTIZON, proběhla  

na stanici Rakovník, protože tento program není volně dostupný. Stanovení zóny 

havarijního plánování pro účely mé diplomové práce slouží ke stanovení zóny 

ohrožení. Po dosazení všech známých a potřebných údajů, jako je hranice areálu, 

informace o nebezpečné látce a podobně, nám program OPTIZON namodeloval 

vnější hranici zóny ohrožení. Podobným způsobem, ale v jiném programu  

je stanovená zóna havarijního plánování pro podnik Explosia - Synthesia a.s. 

V obou modelacích je vidět zóna ohrožení, kam se může rozšířit spad nebezpečné 

látky a tím ohrozit obyvatele Obce Krušovice. 

 

Obrázek 1 - Hranice podniku Královského pivovaru Krušovice - modelace v programu 

OPTIZON [ zdroj: vlastní 28.4.2019 ] 
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Obrázek 2 - Stanovení zóny ohrožení Královského pivovaru Krušovice - modelace  

v programu OPTIZON [ zdroj: vlastní 28.4.2019 ] 

 

Modrá zóna – hranice objektu chladírenského zařízení Královského pivovaru 

Krušovice 

Červená zóna – vnější hranice zóny havarijního plánování 

Výpočet Královského pivovaru Krušovice se nachází v oblasti Přílohy.  

(viz. příloha 3 této diplomové práce). 
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Obrázek 3 - Vnější havarijní plán Synthézia [ zdroj: Vnější havarijní plán Synthézia 

28.4.2019 ] 

Modrá zóna – vnitřní hranice zóny havarijního plánování 

Červená zóna – vnější hranice zóny havarijního plánování 
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3 CÍL PRÁCE A HYPOTÉZY 

Předmětem této diplomové práce je zhodnocení rizik Obce Krušovice,  

která se nachází v zóně Havarijního plánování podniku Explosia - Synthesia a.s., 

Odbytový sklad výbušnin Lužná. Dále může být obec ohrožena únikem 

amoniaku z chladícího zařízení Královského pivovaru Krušovice, Heineken, a.s.,  

nebo únikem nebezpečné látky při přepravě po komunikaci I. třídy procházející 

obcí. Cílem práce je analýza ohrožení, která bude sloužit orgánům obce k řešení 

mimořádných událostí, které mohou vzniknout na katastru Obce Krušovice. 

Teoretická část práce se zabývá vyhodnocením dopadů mimořádné události  

a možnosti jejich řešení na daném území. Všechny tyto části budou řešeny 

z dostupných dokumentů. Dále zde uvádím základní pojmy a právní předpisy, 

které s řešenou problematikou souvisejí. 

V praktické části práce je provedena analýza Plánu odezvy Obce Krušovice  

na mimořádné události na území Obce Krušovice metodou SWOT analýzy.  

V této analýze jsem se zaměřil na zjištění a posléze i řešení silných a slabých 

stránek systému a možný způsob řešení krizových situací, které mohou nastat 

při ohrožení obce. Všechny získané podklady budou konzultovány s lidmi,  

kteří se zabývají řešenou problematikou. Výstupem analýzy bude zpracovaný 

Plán postupu orgánů obce na přípravu a řešení mimořádné události,  

který může starostka Obce Krušovice využít pro přípravu a řešení mimořádných 

událostí a preventivně výchovnou činnost. Dále si myslím, že takto zpracovaný 

plán může pomoci i ostatním obcím, ve kterých se nacházejí podobná rizika  

a hrozby, které je ohrožují. Sice nemusí mít stejná ohrožení, ale může to sloužit 

jako „takové vodítko“ pro zpracování svého Plánu postupu orgánů obce  

na přípravu a řešení mimořádné události. Dále bude pro zpracování analýzy 

ohrožení využitý program OPTIZON ke stanovení zóny ohrožení obce  
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z Královského pivovaru Krušovice při provozní havárií ze stacionárního 

zařízení. 

3.1 Stanovení Hypotéz 

V diplomové práci jsem si stanovil následující hypotézy: 

HYPOTÉZA 1 Předpokládáme, že Obec Krušovice má dobře zpracovaný Plán odezvy 

s HZS Středočeského kraje. 

HYPOTÉZA 2 Předpokládáme, že Obec Krušovice má dostačující systém varování 

a informování svých občanů při vzniku mimořádné události. 

HYPOTÉZA 3 Předpokládáme, že stanovená zóna ohrožení Královského pivovaru 

Krušovice je stanovená správně a že pivovar má dobře stanovené postupy před únikem 

nebezpečné látky.     
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4 METODIKA 

4.1 Popis výzkumného šetření 

Ke zpracování této diplomové práce jsem zvolil jako výzkumný nástroj 

metodu SWOT analýz, která byla doplněna o formu rozhovorů s pracovníky, 

kteří tuto problematiku řeší v praxi. Dále zde byly použity podněty od paní 

starostky Obce Krušovice, pro kterou by tato práce mohla být přínosem při řešení 

MU, které mohou na území obce nastat. Tyto metody jsem vybral z důvodu 

objektivnosti a nestrannosti při zjišťování silných a slabých stránek. 

4.2 Stanovení výzkumného vzorku 

K výběru pracovníků na řízené rozhovory byla podmínka v příslušnosti  

k HZS ČR, protože tito lidé jsou nejvíce seznámeni s řešenou problematikou  

mé diplomové práce, která se zabývá Plánem postupů orgánů obce na přípravu 

a řešení mimořádné události. Rozhovory probíhaly ve většině případů formou 

osobního setkání a jen v případech nejasností, které vznikly při psaní této práce, 

proběhlo doplnění a ujasnění informací pomocí telefonické komunikace,  

nebo pomocí e-mailové pošty. Tato problematika byla řešena s příslušníky 

oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Středočeského kraje. 

4.3 Výzkumný nástroj – SWOT analýza 

Jako první výzkumný nástroj jsem pro potřebu diplomové práce použil 

metodu SWOT analýz. Tato analýza je rozdělena do čtyř částí, kde každý  

z těchto čtyř faktorů, vytváří zkratku SWOT a její obsah lze určit z počátečního 

písmena. První písmeno S je zkrácenina z anglického slova „STRENGHTS“  

a u nás toto slovo znamená silné stránky, písmenem W „WEAKNESSES“ 

znamená slabé stránky, písmeno O „OPPORTUNITIES“ označuje příležitosti, 
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nebo-li možnosti a poslední písmeno T nám značí „THREATS“  

a je pro nás také velmi důležité, protože značí hrozby. [30] 

Cílem SWOT analýzy je zjištění silných stránek, slabých stránek, příležitostí  

a hrozeb. Silné stránky můžeme určit jako klady dosažených cílů. Slabé stránky 

můžeme označit jako opak silných stránek a to za možné riziko, které nás může 

ohrozit. Příležitost nám dává prostor na vyřešení svých mezer, chyb  

a nedostatků. Je to možnost pro zlepšení. Na druhou stranu hrozbou můžeme 

označit vše, co by nás mohlo ohrozit. Hrozba má mnoho podobných vlastností 

jako slabá stránka a tím nás obě přímo i nepřímo ohrožují. Tato SWOT analýza 

byla tvořena na cíle práce a formulované hypotézy. 

Jako druhý výzkumný nástroj byly použity řízené rozhovory. Cílem  

těchto řízených rozhovorů bylo získání informací od vedoucích pracovníků,  

kteří mi odpovídali na otázky spojené s ohrožením Obce Krušovice. Dále  

jsem kladl otázky ohledně Plánů odezvy orgánů obce při řešení MU,  

kde jsem zjišťoval, jak by bylo možné obohatit tuto problematiku. Plány odezvy 

zpracovávaly obce ve spolupráci s HZS kraje formou šablony, kde daná obec 

doplňuje hrozící rizika. Všechny dotazy byly, jak po stránce obsahové, či časové 

vedeny obdobným způsobem. Tímto děkuji všem pracovníkům za vstřícné 

jednání, které vždy probíhalo velmi seriózně a na vysoké odborné úrovni. 

4.4 Orientace ve SWOT analýze  

Abychom se ve výsledcích lépe a snadněji orientovali, v tabulkách uvádím 

čísla, která slouží jako bodování a pomocí váhy nám určují svoji důležitost. Čísla 

jsou uvedena ve škále od 5 do 1, kde číslo 5 bude nejvyšší hodnota daného 

hodnocení a číslo 1 nám udává, že v této části máme mnoho prostoru  

pro zlepšení, ke kterému bychom měli dojít. 
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Obrázek 4 - Orientace ve SWOT analýze [ zdroj: vlastní 28.4.2019 ] 
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5 VÝSLEDKY 

Pro vývoj ochrany obyvatel před účinky mimořádných událostí bylo 

v posledních letech uděláno mnoho. Přijatá legislativa po roce 1999 čerpá  

ze zkušeností mimořádných událostí uplynulých let a vytváří reálné podmínky 

provozovatelům při řešení prevence při nakládání s nebezpečnými látkami. Obec 

Krušovice vědoma si všech nebezpečí, které ji ohrožují, se snaží všemi způsoby 

zefektivnit přípravu na MU ale hlavně eliminovat dopady mimořádných 

událostí, které mohou Obec Krušovice a její obyvatele ohrozit. 

Obec Krušovice, jak výše uvádím, je nejvíce ohrožená obec v regionu 

Rakovník, kde působím. Plán odezvy jsem důkladně prostudoval a zjistil,  

že zde nejsou řešena důsledně všechna opatření vyplývající z ohrožení,  

které mohou na území obce nastat. Proto jsem doplnil do Plánu postupu orgánů 

obce na přípravu a řešení MU o modelaci z programu OPTIZON na únik 

nebezpečné látky z Královského pivovaru Krušovice.  

V další části kapitoly se zaměřím na zjištění, zda má obec dobře stanovené 

postupy ke zvládání mimořádných událostí. Zejména se bude jednat o systém 

varování, kde jsem prověřoval, jak má obec systém varování zajištěn  

a kde bych viděl zlepšení. Dále se budu věnovat ukrytí obyvatel. Tento problém 

je řešen improvizovaným ukrytím, protože v České republice je nedostatečný 

počet stálých úkrytů a jejich vybavení neodpovídá potřebám ochrany  

před průmyslovými škodlivinami a rovněž nejsou reálné doby jejich zhotovení. 

Zde se zaměřím na zjištění, jak obec plánuje ochranu obyvatelstva 

improvizovaným způsobem a zda je kapacitně dostačující. Věnovat se budu  

i preventivně výchovné činnosti, zejména jak obec provádí osvětu u obyvatelstva 

a to vzhledem k přítomnosti dvou objektů, které jsou možnými ohrožovateli.  

S tím souvisí i individuální ochrana obyvatel Obce Krušovice. Zda jsou lidé 



39 

 

seznamováni se základními postupy, jak se mají o sebe postarat do příjezdu 

jednotek IZS. Jedním z posledních bodů bude řešení evakuace, její plánování  

a řízení.  V posledním bodě se zabývám nouzovým přežitím obyvatel.  

V této práci jsem shrnul vše podstatné k ochraně obyvatel v Obci Krušovice  

a pomocí SWOT analýzy zjistím silné stránky, slabé stránky, hrozby a příležitosti. 

Pod těmito tabulkami navrhnu možné řešení, které bude moci starostka obce 

využívat pro svoji práci. 

 

Obrázek 5- Mapa obce Krušovice [ zdroj: vlastní 28.4.2019 ] 
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5.1 Možná rizika ohrožení pro Obec Krušovice  

Obec mohou ohrozit všechny známé naturogenní a antropogenní události,  

se kterými se můžeme v běžném životě setkat. Většina z těchto událostí nebude 

mít zásadní dopad na obyvatele obce. Zaměřil jsem se tedy na níže uvedené 

nebezpečí, které mohou představovat zásadní rizika pro občany a životní 

prostředí. Zde je jejich výčet:  

- výbuch v objektu Explosia - Synthesia, a.s., Odbytový sklad Lužná, 

- únik nebezpečné látky z chladícího zařízení Královského pivovaru 

Krušovice, 

- dopravní nehoda/hromadná dopravní nehoda související s převozem 

nebezpečné látky, 

- přívalový déšť – povodeň, 

- narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu,  

- tornádo – silný vítr, který způsobuje velké materiální škody spojené  

s narušením dodávek elektrické energie. Pro obec je to poměrně velké 

nebezpečí, protože má jen jeden přívod energie a to rozvod vzduchem  

po drátech vysokého napětí. 

5.1.1 Explosia - Synthesia a.s., Odbytový sklad Lužná 

Explosia - Synthesia a.s., Odbytový sklad Lužná je umístěn uvnitř lesního 

masivu. V tomto objektu se skladují a distribuují průmyslové trhaviny. Svojí 

polohou se již nenachází v katastru Obce Krušovice, ale při výbuchu by případný 

spad, tlaková vlna, nebo zplodiny hoření mohly ohrozit část obce. Největší 

ohrožení se nachází v severní části obce a to pro ulice Pod Šenkrovnou  

a Lounštínskou. Pro Odbytový sklad je stanovená zóna ohrožení, kde je přesně 

vyznačen možný dopad (viz. kapitola 2.4.4, obrázek 3). Odbytový sklad  
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je zabezpečen fyzickou a elektronickou ochranou, dále je celý objekt zabezpečen 

vysokým plotem a doplněn ostnatým drátem. 

 

Obrázek 6 - Objekt Explosia a.s. [ zdroj: vlastní 28.4.2019 ] 

5.1.2 Únik nebezpečné látky z chladícího zařízení Královského pivovaru 

Krušovice 

Královský pivovar Krušovice se nachází v samém středu obce. Pivovar  

ve své výrobní činnosti využívá čpavek (amoniak NH4), který slouží k chlazení 

výrobního produktu. V Královském pivovaru je čpavek uložen ve dvou 

zásobnících, kde každý ze zásobníků má kapacitu 3,5 tuny. Královský pivovar 

zpracoval Protokol o nezařazení, ve kterém uvedl, že obsah nebezpečné látky, 

který se nachází v objektu, má menší množství, než které je jako podlimitní 

uvedené v zákoně. Objekt, který splňuje podmínky nezařazení, tak nemusí 

zpracovávat vnitřní a ani vnější havarijní plán. Ale možnost ohrožení  

i v tomto objektu stále přetrvává. Ohrožení může nastat selháním lidského 

faktoru anebo poruchou na technickém zařízení. 

Aby se předešlo nechtěnému úniku nebezpečné látky, má Královský pivovar 

Krušovice obsluhu na řídícím velínu 24 hodin denně. Pracovníci velínu  

mají k dispozici protichemické prostředky (ochranné obleky, dýchací přístroje  

a různé ucpávky). Tito proškolení pracovníci by daný únik řešili jako první.  
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Jejich hlavní náplní je zabránit úniku, jelikož provoz není automatizovaný, musí 

zaměstnanci provádět uzavření ventilů ručně za využití ochranných prostředků, 

které na pracovišti mají. V případě většího ohrožení budou varováni všichni 

zaměstnanci firmy a budou probíhat opatření k řízené evakuaci. Současně 

provedou odpovědní pracovníci vyrozumění starostky obce, nebo přímo obecní 

úřad Krušovice a především složky integrovaného záchranného systému. 

 

Obrázek 7- Královský pivovar Krušovice [ zdroj: vlastní 28.4.2019 ] 

5.1.3 Dopravní nehody s možným únikem nebezpečné látky  

Přes Obec Krušovice vede hlavní silniční tah z Prahy na Karlovy Vary, 

dopravní nehody jsou zde velice časté. Ze statistik HZS ČR a Centra dopravního 

výzkumu jsem zjistil, že z celkového počtu dopravních nehod nákladních 

automobilů, činí téměř padesát procent nehod cisteren přepravující nebezpečné 

látky (viz. příloha 4 a 5). Zde můžeme mluvit o úniku nebezpečných látek  

na pozemní komunikaci, do půdy a s tím spojený únik do povrchových vod.  

Dále se může jednat o rozptýlení plynné látky, která může ohrozit obyvatele, 

zvířata, majetek a také životní prostředí. Zatím lze konstatovat,  
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že k takovéto dopravní nehodě přímo v obci nedošlo, ale nelze ji v budoucnosti 

jednoznačně vyloučit (přímo v obci na hlavní silnici se nacházejí dvě nebezpečné 

zatáčky, které často bývají příčinou dopravních nehod). 

 

Obrázek 8 - Západní a východní pohled na nebezpečné zatáčky v Obci Krušovice 

[zdroj: vlastní 28.4.2019 ] 

5.1.4 Přívalový déšť – povodeň 

Přívalový déšť mnohdy spojený s rychlým táním sněhu může způsobit prudké 

zvýšení hladiny odtékající vody, která s sebou mimo jiné odnáší zeminu z polí, 

vyvrací stromy a následně ničí komunikace a ucpává kanalizační systém.  

Nebo se může jednat o přirozenou povodeň, která je spojena s bouřkovou 

činností, kde extrémní množství vodních srážek se již nestačí vsakovat do půdy 

a stéká do níže položených míst, kde se hromadí a může ohrožovat obyvatele 

obce. Obec Krušovice je ohrožena prvním popisovaným způsobem povodně  

a to přívalovými dešti. 

Z historického hlediska nebyla v Obci Krušovice řešena žádná větší přirozená 

povodeň. Přesto v Havarijním plánu kraje se s touto možností počítá,  

jelikož se obec nachází v údolí Hředelského kopce, kde jsou jen pole,  

která jsou degradována lidskou činností, a proto nejsou schopna pojmout větší 

množství vody.  Středem obce prochází malý vodní tok, který za běžných 

podmínek nejeví žádné známky hrozby, ale při větší průtrži mračen, kdy již půda 
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nedokáže pojmout více vodních srážek, nebo při ucpání tohoto toku nánosy větví 

a podobně, by mohla tato nevýrazná říčka způsobit rozlití ze svého koryta  

a tím ohrozit domy v jejím blízkém okolí. Dále přirozenou překážku tvoří 

zastavěné území Královským pivovarem Krušovice. 

Přívalový déšť jsou meteorologové schopni předpovědět, ale nejsou schopni 

určit přesnou lokalitu a množství spadlé vody. I když tato ohrožující situace 

může trvat jen krátce, může tento živel spáchat velké škody a proměnit i malou 

říčku v život ohrožující povodeň. Pro Obec Krušovice obzvláště platí,  

že i nepatrná povodeň je spojená s velkým přívalem bahna.  

Proto tuto mimořádnou událost zahrnuji do možného ohrožení obce,  

kterou dále rozeberu v kapitole diskuze a navrhnu opatření, které by měla obec 

přijmout k eliminaci následků před přívalovou povodní. V současné době obec 

přepracovává Povodňový plán, ve kterém budou aktualizovány všechny 

nezbytně nutné informace při řešení vzniklých MU. 

 

Obrázek 9- Východní a západní pohled na koryto potoka Obce Krušovice [ zdroj: 

vlastní 28.4.2019 ] 

5.1.5 Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu - blackout 

K narušení dodávek elektrické energie a posléze ke krizové situaci blackoutu 

může dojít mnoha způsoby. Zde můžeme mluvit o přímých účincích,  
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které mohou být způsobeny působením mimořádné události, která poškodí 

vysoké elektrické napětí, nebo se může jednat o sekundární důsledky, kdy může 

dojít k narušení dodávky elektrické energie ze vzdáleného místa. Obec Krušovice 

je touto mimořádnou událostí poměrně dost ohrožená, protože elektrická energie 

je dodávána pouze nadzemním vedením. Tato situace se na venek nemusí zdát 

až tak hrozivá, ale musíme si uvědomit, co vše je spojeno s elektrickou energií. 

V rámci této diplomové práci lze zejména zmínit varování a informování 

obyvatel o možném ohrožení. 

 

Obrázek 10 - Přívod elektrické energie pro Obec Krušovice [ zdroj: vlastní 28.4.2019 ] 

5.1.6 Tornádo – silný vítr 

Obec Krušovice je silným větrem velmi ohrožena. Jedná se především  

o přerušení dodávek elektrické energie, jak uvádím v předešlém odstavci.  

Dále se může jednat o polomy v lesích, nebo v zastavěné infrastruktuře, ničení 

domů a tím i ohrožení obyvatelstva. Tento jev, stejně jako předpověď počasí, jsme 

již dnes schopni předpovědět, ale nejsme schopni určit přesné místo a jeho sílu. 



46 

 

5.2 Varování 

Varování představuje soubor opatření k přenosu varovné informace o reálně 

hrozícím nebezpečí. Včasné proniknutí varovného signálu a následné předání 

tísňové informace k ohroženému obyvatelstvu vytváří dostatečnou časovou 

rezervu k přípravě na nastalou mimořádnou událost, nebo přijetí takových 

opatření, které její důsledky budou eliminovat, nebo je podstatnou mírou zmenší. 

Varování sehrává nejdůležitější úlohu v ochraně obyvatelstva a musí splňovat 

kritéria srozumitelnosti, stručnosti, kvalitu informace, ale především se musí 

dostat ke koncovým příjemcům včas. Samotný systém varování nám sám o sobě 

nezabezpečí ochranu obyvatelstva, ale je nutné spoléhat se především na osobní 

připravenost obyvatelstva (viz. improvizovaná ochrana) a snažit se poskytovat  

si vzájemnou pomoc do doby příjezdu záchranných složek IZS. Kvalifikovaná 

pomoc je hodně důležitá zejména v prvních minutách nastalé mimořádné 

události. 

Při řešení ochrany obyvatelstva je oprávněno rozhodnout o použití prvků 

koncového varování občanů operační a informační středisko HZS, starosta obce 

a velitel zásahu. Mezi koncové prvky varování Obce Krušovice patří rotační 

siréna a místní rozhlas. Využitím těchto prvků varování a vyrozumění může 

starostka obce předávat obyvatelstvu důležité informace, které je informují  

o možném nebezpečí a způsobech ochrany před jejich působením. K informování 

orgánů kraje a obce s rozšířenou působností o reálné hrozbě nebo již vzniklé 

mimořádné události využívá starostka obce mobilní telefon, datové schránky  

a e-mailovou poštu. 
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5.2.1 Způsoby varování Obce Krušovice 

Obec Krušovice má několik způsobů, jak může varovat a informovat  

své obyvatele před nebezpečím:  

- komunikace pomocí mobilního telefonu, 

- informování obyvatel obce pomocí webových stránek obce o možném 

ohrožení na území obce, 

- komunikace pomocí analogové sítě JSDH v době dlouhodobého výpadku 

elektrické energie na území celého ORP, 

- předání tísňové informace prostřednictvím místního rozhlasu, 

- předání tísňové informace pomocí pojízdného rozhlasu JSDH obce. 

5.2.2 Jednotný systém varování a vyrozumění  

K zabezpečení varování a vyrozumění občanů využívá Obec Krušovice 

elektrickou rotační sirénu, která je zapojena do jednotného systému vyrozumění 

a varování. Siréna je v obci instalovaná na budově hasičské zbrojnice s dobrým 

pokrytím pro celou obec. K následnému předání tísňové informace využívá 

starostka obce místní rozhlas, který není napojen do systému jednotného 

varování a vyrozumění. Jako náhradní způsob varování a vyrozumění 

obyvatelstva, například při výpadku elektrické energie, předpokládá starostka 

využít benzínový agregát na výrobu elektrické energie, který je umístěn  

u JSDH obce, kde jsou umístěny i pohonné hmoty pro chod  

tohoto agregátu. Dále má obec k dispozici pojízdný rozhlas, který se nachází  

na střeše služebního vozidla obce, který by byl použit pro varování  

a informování obyvatelstva.  
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Obrázek 11- Hasičská zbrojnice Krušovice [ zdroj: vlastní 28.4.2019 ] 

5.2.3 Všeobecná výstraha 

Signál Všeobecná výstraha slouží k varování obyvatelům při hrozbě nenadálé 

mimořádné události. Výstraha se vyhlašuje v případech, kdy by mohlo dojít 

k ohrožení zdraví, nebo životů obyvatel. 

V Obci Krušovice v posledních letech zatím nezazněl signál všeobecné 

výstrahy, jak mi sdělila paní starostka při rozhovoru. Jediné, čeho se obává,  

že část obyvatel, by při vyhlášení tohoto signálu, neprojevila žádnou aktivitu, 

protože by si myslela, že se jedná o nějaké cvičení. Další část obyvatel,  

(i když by k výstraze zazněla mluvená informace) by volala paní starostce  

na mobilní telefon a zjišťovala další podrobnosti. Z rozhovoru jsem pochopil,  

že ani jedna možnost není správně. Jedna část obyvatel by nejevila zájem a druhá 

část by zpomalila činnost paní starostky, protože by musela odpovídat na dotazy 

a měla méně času na řešení dané mimořádné události. 
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5.2.4 Požární poplach 

Signál Požární poplach slouží ke svolávání jednotek sboru dobrovolných 

hasičů. Tento signál zaznívá po dobu jedné minuty a má nezaměnitelnou 

strukturu zvuku, který je vyhlašován přerušovaným tónem. 

Požární poplach byl ještě v Obci Krušovice nedávno používán. Vzhledem  

k tomu, že část obyvatel obce si tento signál zaměňovala se signálem všeobecné 

výstrahy, volala na obecní úřad, kdy s určitou panikou zjišťovala, co se kde stalo 

a jak se zachovat. Na základě vyhodnocení těchto zkušeností se pracovníci obce 

se rozhodli investovat do systému svolávání JSDH obce formou zasílání SMS 

zpráv.  

5.2.5 Zkouška sirén 

Zkouška sirén probíhá každou první středu v měsíci vždy ve 12 hodin.  

Tento akustický tón je po odeznění vždy doplněn o mluvenou informaci,  

kde paní starostka uvádí, že proběhla zkouška sirén.

 

Obrázek 12 - Slyšitelnost rotační sirény Obce Krušovice [ zdroj: vlastní 28.4.2019 ] 
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5.2.6 Krizové mobilní telefony 

Krizový mobilní telefon zavedlo ministerstvo vnitra. Tato služba s dotovanou 

platbou při vyhlášení krizového stavu nebyla špatný nápad, protože sloužila 

starostům k řešení mimořádných událostí. Mobilní telefonní přístroj byl vybaven 

dvěma SIM kartami, kdy jednu bylo možné využívat pro běžný hovorový provoz 

za zvýhodněné tarify a druhé číslo se využívalo jako krizové telefonní číslo,  

se kterým se starosta mohl dovolat i v přetížené síti v době mimořádné události, 

nebo krizové situaci.   

Při rozhovoru s paní starostkou Obce Krušovice jsem zjistil, že placená služba 

byla ze strany společnosti O2 vypovězena. V současné době, kdy tato služba  

již není aktivní, používají starostové telefonní operátory a čísla, které jsou  

pro obec výhodná.  

5.2.7 Webové stránky Obce Krušovice 

Jako každá větší obec, tak i Obec Krušovice má svůj informační portál  

pro své obyvatele na svých webových stránkách. Stránky slouží k informování  

o dění v obci. Na těchto stránkách lze nalézt informace obecného charakteru  

a dále informace, které budou sloužit pro přípravu a řešení nenadálých událostí.  

Dále paní starostka uvedla, že obec má ještě jedny webové stránky,  

které připravovala ve spolupráci s dobrovolnými hasiči. Jedná se o stránky 

www.hasici-krusovice.cz. Tyto webové stránky jsou po obsahové stránce více 

zaměřeny na události, které jsou spojeny s hrozbou pro Obec Krušovice.  

Zde jsou popsány varovné signály dále jak se chránit a co dělat při mimořádné 

události, kontakty na obecní úřad a na složky integrovaného záchranného 

systému. 

http://www.hasici-krusovice.cz/
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5.2.8 Analogová síť 

Radiová analogová síť slouží ke spojení jednotek požární ochrany  

s jinou jednotkou a ke spojení s operačními středisky HZS ČR. Jednotka sboru 

dobrovolných hasičů Obce Krušovice disponuje vysílačkami analogové sítě.  

Po rozhovoru s krizovými pracovníky jsem zjistil, že tato síť bude fungovat  

jako jediná i v době BLACKOUTU. Takže jedinou možností pro předání zpráv 

v energetické krizi, by bylo přes analogovou síť jednotky sboru dobrovolných 

hasičů. 

5.2.9 Komunikace pomocí rozhlasu 

Obec Krušovice využívá obecní rozhlas k běžnému předávání informací  

o dění v obci. Dále by pomocí místního rozhlasu doplňovala varovný signál  

o mluvenou tísňovou informaci. Po prostudování Plánu odezvy jsem zjistil,  

že obec má předem připravené tísňové informace.  

Tabulka 3 - Silné stránky varování [ zdroj: vlastní 28.4.2019 ] 

Silné stránky Váha 

pozitiv 

Rotační siréna v Obci Krušovice je napojena do systému JSVV. 5 

Analogová radiová síť využívaná jednotkou JSDH obce. 3 

Rozhlas umístěný na osobním vozidle obce. 4 
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Tabulka 4 - Slabé stránky varování [ zdroj: vlastní 28.4.2019 ] 

Slabé stránky Váha 

negativ 

Koncový prvek varování Obce Krušovice nedokáže předat 

tísňovou informaci. 

3 

Nízká úroveň znalostí varovných signálů obyvatel Obce 

Krušovice. 

3 

Zrušení krizového telefonu pro potřebu starosty. 2 

Malé množství pohonných hmot pro potřeby náhradního zdroje 

elektrické energie ve výbavě JSDH na přečkání mimořádné 

události. 

2 

 

Tabulka 5 - Příležitost varování [ zdroj: vlastní 28.4.2019 ] 

Příležitosti Váha 

zlepšení 

Zřízení komunikace pomocí SMS zpráv. 5 

Nastavení skupinových předefinovaných SMS zpráv. 5 
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Tabulka 6 - Hrozby varování [ zdroj: vlastní 28.4.2019 ] 

Hrozby Váha 

hrozeb 

Při výpadku elektrické energie není možné vyslat varovný signál 

pomocí rotační sirény. 

5 

Nezodpovědné chování občanů. 5 

 

5.3 Ukrytí 

Ukrytím obyvatelstva rozumíme ochranu obyvatelstva před účinky velkých 

provozních havárií a to zejména v předem vytipovaných nadzemních částech 

budov, které se nachází mimo zóny havarijního plánování, popřípadě v prostoru 

ohroženém nebezpečnou látkou u podlimitních zdrojů. 

Na základě jednání s pracovníky oddělení ochrany obyvatelstva a krizového 

řízení (dále jen OOB a KŘ), jsem zjistil, že Obec Krušovice nedisponuje žádným 

vybudovaným stálým tlakově odolným nebo stálým tlakově neodolným 

úkrytem. Proto bude obec při řešení mimořádné události s únikem amoniaku  

ze stacionárního zařízení Královského pivovaru Krušovice preferovat  

ve svých opatřeních evakuaci z ohroženého prostoru v kombinaci 

s improvizovaným ukrytím osob. V tomto případě se využívají ochranné 

vlastnosti staveb s provedením úprav, které zabraňují průniku nebezpečné látky 

do budovy. Zejména se jedná o utěsnění oken a dveří pomocí lepících pásek,  

nebo fólií, které volíme na závětrné straně budov. Volíme prostory ve vyšších 

patrech budov. Dále je nezbytné vypnout a utěsnit klimatizace, větrací systémy, 

topidla nebo digestoře. V zásadě se nedoporučuje využívat suterénní prostory. 
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Orgány obce v době mimo krizové stavy spolupracují s HZS kraje předem  

při vytipovávání objektů a prostor, které by mohly být využity  

pro improvizovanou ochranu. 

Improvizované ukrytí obyvatelstva bude Obec Krušovice dále řešit  

v souvislosti s únikem nebezpečné látky při vzniku dopravní nehody cisteren  

na komunikaci č. I/6. Tato mimořádná událost probíhá velmi rychle. Dochází 

k víření prachových částic, které mohou vázat toxické látky a poměrně rychle 

zamořit velkou část území obce. Z tohoto důvodu bude pravděpodobně uplatněn 

kombinovaný způsob ochrany obyvatelstva a to evakuací těch, kteří nebudou 

moci využít ochranných vlastností staveb do vyšších prostor obce  

a improvizovaným ukrytím osob. 

Ukrytí by měl předcházet varovný signál doplněný tísňovou informací.  

Tato informace obsahuje doplňující informace o zdroji rizika, způsobu 

improvizované ochrany. Přitom vycházíme z předpokladu, že každý občan  

by měl znát použití prostředků improvizované ochrany, aby dokázal  

sám sebe ochránit, nebo aspoň minimalizovat účinky nebezpečné látky. Zejména 

se jedná o ochranu dýchacích cest a povrchu těla. 

Tabulka 7 - Silné stránky ukrytí [ zdroj: vlastní 28.4.2019 ] 

Silné stránky Váha 

pozitiv 

Využití ochranných staveb rodinných domů majitelů. 5 
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Tabulka 8 - Slabé stránky ukrytí [ zdroj: vlastní 28.4.2019 ] 

Slabé stránky Váha 

negativ 

Neznalost obyvatel improvizovaného ukrytí. 4 

Nezodpovědné chování občanů. 5 

 

Tabulka 9 - Příležitosti ukrytí [ zdroj: vlastní 28.4.2019 ] 

Příležitosti Váha 

zlepšení 

Větší osvěta ze strany obce vůči obyvatelům. 3 

Příprava prostorů pro nouzové ukrytí. 4 

 

Tabulka 10 - Hrozby ukrytí [ zdroj: vlastní 28.4.2019 ] 

Hrozby Váha 

hrozeb 

Nepřipravenost obyvatel. 4 

Mimořádné události s únikem nebezpečných látek. 3 
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5.4 Preventivně výchovná činnost Obce Krušovice 

Povinnost zabývat se preventivně výchovnou činností mají obce zakotvenou 

v zákoně 133/1985 Sb. o požární ochraně, §29, odst. 1, písm. n, kde je stanoveno, 

že obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany organizuje 

preventivně výchovnou činnost (dále jen „PVČ“). Na tento zákon navazuje 

Nařízení vlády č. 172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně, kde § 14  

je definována dokumentace k zabezpečení PVČ v obci. Obce při zpracování 

spolupracují zejména s HZS kraje, občanskými sdruženími a obecně 

prospěšnými spolky působícími na úseku požární ochrany. Obce při plnění  

této zákonné povinnosti vycházejí z pravidla z místního ohrožení a aktuální 

bezpečnostní situace. 

Realizace PVČ není nikterak zákonně definována. V praxi obecně probíhá 

několika způsoby – hromadnou osvětou, pomocí tiskovin, regionálních  

i globálních médií, formou soutěží, kulturních akcí, besed, či promítáním 

instruktážních videí. Nejefektivnější se jeví vzdělávání dětí a mládeže.  

Dokument Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení, která byla vládou 

schválena v roce 2004, je zaměřen na vzdělávání odborníků, příslušníků, 

úředníků samosprávných celků, volených úředníků a jiných funkcionářů. 

V tomto komplexu je zakotveno u vzdělávání starostů v oblasti krizového řízení. 

5.4.1 Obec Krušovice v oblasti preventivně výchovné činnosti obstarává  

Jednou z priorit obce je zajistit dostatečné informování obyvatelstva v oblasti 

ochrany člověka za mimořádných událostí a požární ochrany. K realizaci PVČ 

přistupuje zodpovědně. V rámci řízeného rozhovoru s paní starostkou obce  

jsem se zajímal o realizaci PVČ a zapojení spolků či jiných subjektů do realizace. 
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Děti a mládež se vzdělávají nejsnadněji a to díky implementaci výuky ochrany 

člověka za mimořádných událostí do rámcových vzdělávacích programů, 

konkrétně tedy č.j. MSMT-2647/2013-210 ze dne 29. ledna 2013. Základní  

a Mateřská škola Krušovice se zapojuje do programu Hasík CZ, k výuce používá 

materiálů z tvorby asociace Záchranný kruh, organizují cvičné evakuace  

a ve spolupráci s obcí organizují branné a projektové dny. Obec dále vypomáhá 

v oblasti vzdělávání dětí a mládeže místnímu sboru dobrovolných hasičů,  

který v kolektivu sdružuje děti od 3 do 18 let. Obec společně se sborem pravidelně 

organizují pálení čarodějnic, dětský den a mnoho dalších aktivit,  

kde je prevence často řešena. Na těchto akcích se prevence setkává  

také s dospělou populací, která patří mezi nejhůře vzdělávanou část 

obyvatelstva. Spolupráce obce neprobíhá jen se Sdružením hasičů Čech, Moravy 

a Slezska, ale také s profesionální jednotkou HZS dislokovanou v Rakovníku. 

Obec, z pozice zřizovatele, pravidelně vysílá členy jednotky sboru dobrovolných 

hasičů obce na školení, kurzy a odbornou přípravu. Jednotka se pravidelně 

zapojuje do cvičení s HZS Rakovník. 

Obecné povědomí o ohrožení, výstrahách Českého hydrometeorologického 

ústavu a nařízeních s tímto spojených jsou pravidelně umístěny na webových 

stránkách obce, kde jsou veřejně přístupné. Obec také zřizuje facebookové 

stránky, které fungují jako rychlejší zdroj aktuálních informací o dění v obci.  

Dále obec nezapomíná ani na poslední část populace a tou jsou senioři.  

Pro nejstarší občany pořádá odborné besedy s Policií ČR, Záchrannou službou  

i Hasičským záchranným sborem a mnoho dalších kulturních i výletních akcí. 
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Tabulka 11 - Silné stránky preventivně výchovná činnost [ zdroj: vlastní 28.4.2019 ] 

Silné stránky Váha 

pozitiv 

Spolupráce s místní JSDH. 5 

Rozšiřování znalostí formou dnů se zapojením složek IZS. 4 

 

Tabulka 12 - Slabé stránky preventivně výchovná činnost [ zdroj: vlastní 28.4.2019 ] 

Slabé stránky Váha 

negativ 

Zajištění relevantní odbornosti 4 

Financování PVČ v obci 3 

 

Tabulka 13 - Příležitosti preventivně výchovná činnost [ zdroj: vlastní 28.4.2019 ] 

Příležitosti Váha 

zlepšení 

Příprava lektorů. 4 
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Tabulka 14 - Hrozby preventivně výchovná činnost [ zdroj: vlastní 28.4.2019 ] 

Hrozby Váha 

hrozeb 

Nezájem obyvatelstva o problematiku ochrany člověka za MU. 4 

 

5.5 Individuální ochrana obyvatel Obce Krušovice 

Prostředky individuální ochrany prošly od svého vzniku velkým technickým 

vývojem. V dnešní době je vývoj těchto prostředků zaměřen na ochranu  

při mimořádných událostech, nebo krizových situacích, které jsou zapříčiněny 

chováním lidské populace. 

Prostředky individuální ochrany jsou více, či méně spojeny se všemi řešenými 

podkapitolami této diplomové práce a to zejména v kapitole číslo 5 výsledky. 

Nejvíce ovlivňující faktor na tuto řešenou problematiku má preventivně 

výchovná činnost (viz kapitola 5 - preventivně výchovná činnost). 

Obyvatelé do příjezdu záchranných složek, které se budou podílet na vedení 

zásahu, musí být schopni pro překonání nebezpečí si umět připravit prostředky 

improvizované ochrany z prostředků, které jsou dostupné v každé domácnosti. 

Především se jedná o ochranu dýchacích cest, očí a povrchu těla.  

Zde bych opět zmínil preventivně výchovnou činnost, a to z důvodu neznalosti 

obyvatel, jak vytvořit prostředky improvizované ochrany. 

Dále bych zde ještě uvedl, že Královský pivovar Krušovice má pro pracovníky, 

kteří budou havárii s únikem nebezpečné škodliviny řešit, připravené ochranné 
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oděvy a ochranné masky. Dále provádí pravidelné školení těchto pracovníků,  

jak postupovat při havárii, nebo úniku nebezpečné látky v pivovaru. 

V souladu s platnou legislativou českých právních předpisů se v současné 

době nepředpokládá výdej prostředků individuální ochrany (ochranných 

masek), v případě úniku nebezpečných chemických látek ze skladů. Občanům  

je doporučeno, pokud se cítí ohroženi, provést jejich nákup ve specializovaných 

prodejnách, jejichž adresy jsou uveřejněny na internetové adrese: 

https://www.hzscr.cz/clanek/prostredky-individualni-ochrany-prostredky-

individualni-ochrany.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d.  

Tabulka 15 - Silné stránky individuální ochrana [ zdroj: vlastní 28.4.2019 ] 

Silné stránky Váha 

pozitiv 

Možnost využití nejen improvizované ochrany, ale i průmyslově 

vyráběných prostředků pro svoji ochranu. 

5 

Samostatnost před poskytnutím pomoci ze strany složek IZS. 5 

 

 

 

 

https://www.hzscr.cz/clanek/prostredky-individualni-ochrany-prostredky-individualni-ochrany.aspx?q=Y2hudW09Mg%3D%3D
https://www.hzscr.cz/clanek/prostredky-individualni-ochrany-prostredky-individualni-ochrany.aspx?q=Y2hudW09Mg%3D%3D
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Tabulka 16 - Slabé stránky individuální ochrana [ zdroj: vlastní 28.4.2019 ] 

Slabé stránky Váha 

negativ 

Malá osvěta improvizované ochrany, ale i nezájem ze strany 

obyvatel. 

2 

Vysoké náklady na pořízení průmyslově vyráběných prostředků. 2 

 

Tabulka 17 - Příležitosti individuální ochrana [ zdroj: vlastní 28.4.2019 ] 

Příležitosti Váha 

zlepšení 

Zlepšit přípravu lektorů 3 

Více financí na výuku. 5 

 

Tabulka 18 - Hrozby individuální ochrana [ zdroj: vlastní 28.4.2019 ] 

Hrozby       Váha 

hrozeb 

Zasažení velkého počtu občanů nebezpečnou látkou. 5 
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5.6 Evakuace 

Evakuace je nejúčinnější opatření k záchraně lidských životů před účinky 

mimořádných událostí. Evakuace není prováděna při krátkodobém nebezpečí, 

ale při zásadním zhoršením životních podmínek. Je nutné podotknout,  

že evakuace se bude realizovat, když MU hrozí, nebo je v počáteční fázi.  

Na základě vyhodnocení nebezpečí, které ohrožují Obec Krušovice, starostka 

obce při plnění úkolů ochrany obyvatelstva připravuje záchranné a likvidační 

práce, kterých součástí je i evakuace osob z ohroženého prostoru. 

Při rozhovoru s paní starostkou jsem zjistil, že zahájení evakuačních opatření 

proběhne ihned po přijetí informace o jejím vzniku, od krizových pracovníků 

Královského pivovaru Krušovice, popřípadě zjištění dopravní nehody na území 

obce s únikem nebezpečné látky. Tato evakuace je nařízena pro všechny osoby 

v místě ohrožení, kromě těch osob, které se podílejí na záchranných  

a likvidačních pracích (týká se pracovní skupiny obce, sboru dobrovolných 

hasičů obce a složek IZS). 

Starostka Obce Krušovice má stanovenou pracovní skupinu z pracovníků 

obce, kteří mají pracoviště na obecním úřadě, nebo při ohrožení obecního úřadu, 

zřídí toto pracoviště v budově požární zbrojnice.  

Evakuaci lze rozdělit do několika kategorií a to na evakuaci z hlediska času  

na krátkodobou, dlouhodobou, nebo z pohledu řízení na řízenou a samovolnou.  

Krátkodobá evakuace je v rozsahu do 24 hodin od zahájení. Tato evakuace  

je nejméně náročná z hlediska finančního a materiálního. Především se jedná  

o podávání teplých nápojů, stravy a poskytnutého krátkodobého přístřeší. 
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Dlouhodobá evakuace představuje opuštění domovů na více než 24 hodin. 

Obyvatelé, kteří nemají možnost ubytování někde jinde, zvolí variantu,  

kterou má připravenou obec. Zejména se jedná o ubytování v tělocvičnách, 

ubytovnách, nebo ve školách, které má Obec Krušovice zajištěné s okolními 

obcemi, které nebudou bezprostředně ohroženy mimořádnou událostí. Řízenou 

evakuaci by řešila pracovní skupina Obce Krušovice s účastí HZS kraje,  

kde by spolu organizovaly shromažďování osob mimo evakuační zónu. Místa 

pro shromažďování obyvatel v Obci Krušovice, by byla rozmístěna podle druhu 

mimořádné události.  Jednalo by se o především o místa: 

- při ohrožení odbytového skladu Explosia - Synthesia a.s., by se jednalo  

o místo před obecním úřadem, 

- při ohrožení úniku nebezpečné látky z Královského pivovaru Krušovice  

by se jednalo o místo před místní hasičskou zbrojnicí,  

nebo před restauračním zařízením Pod Lípou, 

- při ohrožení přívalovou povodní by bylo evakuační místo zřízeno  

na vyvýšeném prostranství a to před místní hasičskou zbrojnicí,  

nebo poblíž kopce Krušovice-Řevničov, 

- při dopravní nehodě s převozem nebezpečné látky po silnici číslo I/6,  

která protíná celou Obec Krušovice, by se jednalo o místo shromáždění, 

před místní hasičskou zbrojnicí, nebo v oblasti u zadní brány Královského 

pivovaru Krušovice – tato místa budou vybrána podle povětrnostních 

podmínek, 

- při tornádu budou místa pro shromažďování obyvatel podobná  

jako při událostech dopravní nehody s převozem nebezpečné látky. 

Samovolná evakuace podle řídících pracovníků HZS kraje je nejčastější způsob 

evakuace v celé České republice. S tímto názorem souhlasím i já a paní starostka 

Obce Krušovice, se kterou jsem tuto problematiku důkladně probíral. 
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Tabulka 19 - Silné stránky evakuace [ zdroj: vlastní 28.4.2019 ] 

Silné stránky Váha 

pozitiv 

Ve většině případů využívaná krátkodobá samovolná evakuace 

občanů. 

5 

Připravenost orgánů obce pro řízení evakuace. 5 

 

Tabulka 20 - Slabé stránky evakuace [ zdroj: vlastní 28.4.2019 ] 

Slabé stránky Váha 

negativ 

Možnost vzniku paniky v ohroženém prostoru. 3 

Neprůchodnost komunikací pro záchranné složky, které řeší MU. 4 

 

Tabulka 21 - Příležitosti evakuace [ zdroj: vlastní 28.4.2019 ] 

Příležitosti Váha 

zlepšení 

Včasné a konkrétní úkoly pro obyvatelstvo v oblasti evakuace. 4 

 



65 

 

Tabulka 22 - Hrozby evakuace [ zdroj: vlastní 28.4.2019 ] 

Hrozby Váha 

hrozeb 

Ohrožení života a zdraví obyvatel. 4 

Neuposlechnutí výzvy pro obyvatelstvo. 4 

 

5.7 Nouzové přežití 

Nouzové přežití můžeme charakterizovat jako soubor opatření prováděných 

s cílem minimalizovat dopad MU na zdraví a životy občanů. Nouzové přežití 

zpravidla navazuje na evakuaci osob z prostoru ohroženého MU a zpravidla 

zahrnuje nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou, nouzové 

zásobování základními potravinami, nouzové základní služby a organizace 

humanitární pomoci. Jedná se o opatření, která jsou realizovaná pro potřebu 

obyvatel za složitých mimořádných podmínek, které vyžadují vyhlášení třetího, 

nebo zvláštního stupně požárního poplachu. 

Systém nouzového přežití je zapracován do Havarijního plánu kraje.  

V souladu s vyhodnocením rizik, které Obci Krušovice hrozí, starostka s orgány 

obce má snahu řešit nouzové ubytování pro své obyvatele.  

Obec Krušovice by byla v případě potřeby zabezpečena prostředky 

nouzového přežití z požární stanice HZS Rakovník, kde jsou umístěny 

prostředky nouzového přežití a ubytování. V první řadě by se jednalo o kontejner 

nouzového přežití KNAP 25 - 50 ze stanice HZS Rakovník, kde je tento kontejner 

nouzového přežití umístěn s kapacitou až pro 50 osob. Dále by se jednalo  
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o zásoby materiálu nouzového přežití územního odboru Kladno,  

které jsou dislokovány ve skladu Smečno.  

Po rozhovoru s paní starostkou jsem zjistil, že tato situace je poměrně složitá 

a že nouzové ubytování mají řešeno jen v budovách a zařízeních,  

které jsou majetkem obce. Zejména se jedná o tělocvičnu, školu, obecní byty, 

které jsou ale v současné době plně obsazeny. 

Z mého pohledu bych nouzové ubytování rozdělil do dvou poloh. Za prvé: 

ubytování obyvatel obce, kteří ztratili své obydlí z důvodu požáru a podobné 

katastrofy. Zde se jedná maximálně o počet do 10 osob. Za druhé: ubytování 

obyvatel obce pro více jak deset osob. Zde se může jednat o velkou část,  

která byla postihnuta mimořádnou událostí velkého rozsahu. 

Dále mi sdělila a požádala, abych se pokusil o návrh, jak vyřešit  

tuto problematiku. V bodu návrhy se pokusím navrhnout řešení, které by mohlo 

sloužit paní starostce k projednání v obecní radě a následnému dalšímu 

rozpracování, které by pak mohlo být schváleno. 

Tabulka 23 - Silné stránky nouzové přežití [ zdroj: vlastní 28.4.2019 ] 

Silné stránky Váha 

pozitiv 

Solidarita a humanitární pomoc poskytnutá ostatními obyvateli. 4 
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Tabulka 24- Slabé stránky nouzové přežití [ zdroj: vlastní 28.4.2019 ] 

Slabé stránky Váha 

negativ 

Zvýšený tlak na psychiku obyvatelstva v podmínkách nouzového 

přežití. 

4 

Slabá připravenost obyvatel z předzásobení se trvanlivými 

potravinami pro nouzové přežití 

5 

 

Tabulka 25 - Příležitosti nouzové přežití [ zdroj: vlastní 28.4.2019 ] 

Příležitosti Váha 

zlepšení 

Určení konkrétního místa pro nouzové přežití, ve spolupráci s 

obecním úřadem k přípravě a řešení MU 

3 

Osvěta mezi obyvatelstvem ve vytváření trvanlivých zásob 

potravin a balené vody. 

5 

Plánování finančních prostředků obecním úřadem k přípravě a 

řešení MU podle rozpočtové položky 

3 
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Tabulka 26 - Hrozby nouzové přežití [ zdroj: vlastní 28.4.2019 ] 

Hrozby Váha 

hrozeb 

Nedostatečné zásobení trvanlivých potravin a balené vody 3 

Zneužití humanitární pomoci 2 

Neadekvátní chování občanů, u kterých nebudou zabezpečeny 

základní životní potřeby 

3 

 

5.8 Vyhodnocení rozhovorů 

Rozhovory ve většině případů probíhaly formou osobního setkání,  

jen v případě nejasností bylo potřeba informace upřesnit pomocí telefonického 

rozhovoru, nebo pomocí e-mailové pošty. Všichni řídící pracovníci odpovídali 

na otázky, které jsou řešeny v této diplomové práci. Otázky byly strukturovány 

na témata, které jsou výše uvedená v kapitole číslo pět a dále v Plánu odezvy  

a jeho možného vylepšení. Dále byli tito pracovníci seznámeni s výsledky SWOT 

analýzy a dotázáni na osobní názor v oblasti příležitosti, kde vidím velké 

možnosti pro zlepšení ochrany obyvatel Obce Krušovice. 

Každý z rozhovorů probíhal přibližně jednu hodinu s tím, že kdykoliv  

při nejasnostech můžu opětovně kontaktovat dané pracovníky.  

Všichni pracovníci během rozhovorů ochotně spolupracovali a po zodpovězení 

a vyřešení všech otázek spojených s problematikou mé diplomové práce. 
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5.9 Vyhodnocení hypotéz 

HYPOTÉZA 1 Předpokládáme, že Obec Krušovice má dobře zpracovaný Plán odezvy 

obce ve spolupráci s HZS Středočeského kraje. 

Hypotéza číslo 1 se prolíná do všech oblastí, které řeší SWOT analýza 

Zjistil jsem, že Obec Krušovice má dobře zpracovaný Plán odezvy Obce 

Krušovice. Tento plán odezvy má velký přínos pro orgány obce, ale nejsou  

zde uvedena přesná rizika, která danou obec mohou ohrožovat, neboť byla 

využita šablona HZS ČR. 

Na základě vyhodnocení výsledků lze konstatovat, že se nám hypotéza 1 

potvrdila  

HYPOTÉZA 2 Předpokládáme, že Obec Krušovice má dostačující systém varování 

a informování svých občanů při vzniku mimořádné události. 

S hypotézou číslo 2 souvisí SWOT analýza v oblasti varování (tabulka číslo 3) 

Zjistil jsem, že Obec Krušovice má dostačující systém varování a vyrozumění 

pro případ mimořádné události, nebo krizové situace. Dále jsme zjistili, že obec 

má připravený náhradní způsob jak varovat a vyrozumět obyvatele při MU. 

V této řešené oblasti proběhlo doporučení na  zlepšení. (viz. diskuze 6.1.5. návrhy 

na zlepšení v oblasti varování) 

Na základě vyhodnocení výsledků lze konstatovat, že se nám hypotéza 2 

potvrdila 



70 

 

HYPOTÉZA 3 Předpokládáme, že stanovená zóna ohrožení Královského pivovaru 

Krušovice je správně stanovená a že pivovar má dobře stanovené postupy před únikem 

nebezpečné látky. 

S hypotézou číslo 3 souvisí výstup z programu OPTIZON a Plánu ohrožení 

nebezpečnou látkou z Královského pivovaru Krušovice. 

Zjistil jsem, že Královský pivovar Krušovice má správně stanovenou zónu 

ohrožení viz. výstup z programu OPTIZON a dále zpracovaný Plán ohrožení 

nebezpečnou látkou v případě úniku čpavku z chladícího zařízení. 

Na základě vyhodnocení výsledků lze konstatovat, že se nám hypotéza 3 

potvrdila 
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5.10 Vyhodnocení ohrožení Obce Krušovice 

5.10.1 Výbuch v objektu Explosia – Synthesia a.s. Odbytového skladu 

Lužná 

Tabulka 27 - Vyhodnocení - výbuch v objektu Explosia - Synthesia a.s. [ zdroj: vlastní 

28.4.2019 ] 

Obecný 

popis 

ohrožení 

- výbuch a případný spad, zplodiny hoření, nebo tlaková 

vlna, může nastat u všech objektů Odbytového skladu 

Explosia – Synthesia a.s., kde jsou průmyslové trhaviny 

skladovány, nebo přepravovány pro účely následné 

distribuce. Tento objekt má stanovený vnější havarijní 

plán a zónu havarijního plánování, 

Dopady - vnější havarijní plán poukazuje na možné ohrožení  

jen části území obce. Zde hrozí ohrožení zdraví, životů 

obyvatel, zvířat, majetku a životního prostředí. 

Preventivní 

opatření 

- seznámení obyvatel, kteří se nacházejí v zóně ohrožení 

(především obyvatel dotčených vnějším havarijním 

plánem). 

Ohrožení  

v obci 

- objekt Explosia – Synthesia a.s. leží mimo katastr Obce 

Krušovice, ale v případě MU, může ohrožovat část 

území obce tlakovou vlnou a zplodinami při hoření 

lesního porostu. Především se to týká ulic: Pod 

Šenkrovnou a Lounštínskou. 

 



72 

 

5.10.2 Únik nebezpečné látky z chladícího zařízení Královského pivovaru 

Krušovice 

Tabulka 28 - Vyhodnocení - únik nebezpečné látky z pivovaru [ zdroj: vlastní 

28.4.2019] 

Obecný 

popis 

ohrožení 

- únik amoniaku ze stacionárního zařízení Královského 

pivovaru. Amoniak je uložen ve dvou zásobnících  

o celkové kapacitě 7 tun. Pivovar zpracoval Protokol  

o nezařazení, ve kterém uvedl, že množství nebezpečné 

látky, které se nachází v objektu je menší,  

než které je jako podlimitní uvedené v zákoně. Pomocí 

modelace v programu OPTIZON jsme stanovili zónu 

možného ohrožení, ve kterém jsme zjistili, že nebezpečí 

by nemělo přerůst hranice podniku. 

Dopady - únik amoniaku by se za normálních podmínek neměl 

dostat přes hranici podniku, avšak lze předpokládat 

možný dopad na obyvatelstvo v okolí pivovaru,  

který může být způsobený nepředvídatelnými 

klimatickými podmínky (vítr, inverze a podobně) 

Preventivní 

opatření 

- seznámení obyvatel, kteří se nacházejí v zóně ohrožení 

v ulicích: Nad Pivovarem, Pod Česačkou a ul. Novou 

Ohrožení 

v obci 

- patří mezi největší ohrožení na území obce. 

 



73 

 

5.10.3 Přívalový déšť – povodeň 

Tabulka 29 - Vyhodnocení - přívalový déšť - povodeň [ zdroj: vlastní 28.4.2019 ] 

Obecný 

popis 

ohrožení 

- Obcí Krušovice protéká vodní tok, který za normálního 

stavu nikoho neohrožuje. Ale přechodným zvýšením 

hladiny tohoto vodních toku nebo jiných povrchových 

vod, může nastat mimořádná událost, voda zaplaví 

území mimo koryto vodního toku a způsobí škody. 

Povodeň se vyznačuje rychlým zvýšením hladiny vody. 

- dále Obec Krušovice může sužovat přívalový déšť, 

spojený s táním sněhu, který může způsobit prudké 

zvýšení hladiny odtékající vody, která sebou mimo jiné 

odnáší zeminu z polí, vyvrací stromy a následně ničí 

komunikace, ucpává kanalizační systém a koryto 

potoka, který prochází celou obcí. 

Dopady Dopady a možné přímé následky: 

- ohrožení života a zdraví osob v blízkosti vodního toku, 

které se nestačily evakuovat, 

- zničení nebo silné poškození majetku, budov, 

infrastruktury v blízkosti vodního toku,  

- poškození životního prostředí ve velkém rozsahu, 

- ekonomické ztráty pro obec a obyvatele v blízkosti 

vodního toku, 

Dopady a možné nepřímé následky: 

- psychické problémy zejména u dlouhodobě 

evakuovaných osob, 
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- nedostatek pitné vody a vody pro osobní hygienu, 

- únik nebezpečných látek do vody a ovzduší  

a jejich nekontrolované šíření, 

- možnost vzniku epidemií na postiženém území, 

- značné sociální dopady. 

Preventivní 

opatření 

- je-li ČHMÚ vydána výstraha, že hrozí nebezpečí 

povodně, je třeba o tom informovat obyvatele obce 

(rozhlasy, megafony, webové stránky obce, facebookové 

stránky, přednastavené SMS zprávy) s doporučením 

provedení patřičných opatření  

Dále pro starostku obce: 

- již v případě hrozby vzniku přívalové povodně přijímat 

dílčí opatření v podobě výzvy obyvatelům, 

- přijmout předběžná opatření dle zpracovaného 

povodňového plánu obce (kontrola stavu okolí 

Krušovického potoka (průběžný monitoring hladin 

toku) 

- provést přípravu na možnou aktivaci pracovní skupiny 

obce, 

- Obec Krušovice využívá 4 stálé pracovníky, kteří mají 

k dispozici traktor, s kterým mohou provádět údržbu 

vodního koryta. Zabezpečují odstraňování překážek 

při ucpání koryta, 
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Ohrožení 

v obci 

- ohrožení obyvatel části obce 

5.10.4 Dopravní nehoda - hromadná dopravní nehoda související 

s převozem nebezpečné látky 

Tabulka 30 - Vyhodnocení - dopravní nehoda - hromadná nehoda [ zdroj: vlastní 

28.4.2019 ] 

Obecný 

popis 

ohrožení 

- přes Obec Krušovice vede hlavní silniční tah z Prahy  

na Karlovy Vary, 

- tento silniční tah je velmi vytížený a nelze vyloučit 

dopravní nehodu s únikem nebezpečné látky, která 

může přímo ohrozit obyvatele obce a následně 

kontaminovat pozemní komunikaci, půdu a povrchové 

vody. 

- dále může vzniknout hromadná silniční nehoda, která 

může svým dopadem zablokovat hlavní komunikaci  

a tím ztížit příjezd složek IZS k místu havárie, 

Dopady - ztráty na životech z dopravních nehod, nebo nemožnosti 

přijetí složek IZS, ohrožení životního prostředí únikem 

provozních kapalin a nebezpečné látky, poškození 

komunikace a dopravního zařízení, omezení dopravy  

na daném území v řádu hodin. 

Preventivní 

opatření 

- navrhnout a provést úpravy osvětlení u přechodu, které 

upozorní řidiče na možný pohyb chodců, 
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- umístit z hlavní silnice na vedlejší komunikace vedoucí 

do obce dopravní značení, které zakáže vjezd nákladním 

vozidlům (mimo dopravní obsluhy). 

Ohrožení  

v obci 

- únik nebezpečné látky při dopravní nehodě, 

- celá hlavní komunikace přes Obec Krušovice včetně ulic 

Rabasova a Luženská. 

 

5.10.5 Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu  

Tabulka 31 - Vyhodnocení- narušení dodávek elektrické energie [ zdroj: vlastní 

28.4.2019 ] 

Obecný 

popis 

ohrožení 

- narušení dodávek elektrické energie (blackoutu) může 

dojít mnoha způsoby. Můžeme mluvit o přímých 

účincích, které mohou být způsobeny působením 

mimořádné události, která poškodí vysoké elektrické 

napětí, nebo se může jednat o sekundární důsledky, kdy 

může dojít k narušení dodávky elektrické energie  

ze vzdáleného místa. Obec Krušovice je touto 

mimořádnou událostí hodně ohrožená, protože 

elektrická energie je dodávána pouze nadzemním 

vedením. 

narušení dodávky elektrické energie z důvodu: 

- odstavení výroben, které dodávají elektrické energie, 

- narušení přenosové a distribuční soustavy – následkem 

může být rozpad soustavy jako celku, 
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možné přímé následky:  

- zničení nebo poškození majetku infrastruktury 

energetiky, 

Dopady - narušení dodávek potravin, pitné vody, 

- narušení funkčnosti veřejných telekomunikačních  

a informačních vazeb,  

- narušení zákonnosti, vznik paniky, 

- narušení varování a informování obyvatel o možném 

ohrožení. 

Preventivní 

opatření 

- nelze stanovit 

Ohrožení  

v obci 

- celá Obec Krušovice 

 

5.10.6 Tornádo – silný vítr, který způsobuje velké materiální škody 

spojené s narušením dodávek elektrické energie  

Tabulka 32 - Vyhodnocení - tornádo- silný vítr [ zdroj: vlastní 28.4.2019 ] 

Obecný 

popis 

ohrožení 

- jde se o lokální atmosférický vír s možným plošným 

rozsahem v řádu stovek metrů, 

- jedná se především o přerušení dodávek elektrické 

energie,  

- v krátkém časovém období, může způsobit značné 

škody na elektrickém vedení, budovách, a vegetaci, 
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Dopady - narušení dodávek potravin, pitné vody, překážek  

na komunikaci, 

- narušení funkčnosti dopravní soustavy – nemožnost 

autobusových spojů z důvodu silného větru,  

nebo překážek na silnici,  

- narušení pomoci složek IZS – nesjízdnost komunikací, 

- narušení dodávek elektrické energie a s tím i spojené 

narušení varování a informování obyvatel o možném 

ohrožení. 

Preventivní 

opatření 

- je-li ČHMÚ vydána výstraha, informování starostkou 

obce o hrozícím nebezpečí s doporučením provedení 

patřičných opatření (rozhlas, megafon, webovými 

stránkami, přednastavenými SMS zprávami):  

- nevycházet, nevyjíždět, zůstat doma, 

- zkontrolovat obytný prostor a to především uzavřením 

všech oken a dveří  

- v blízkosti domu, nebo zahrady, upevnit volně položené 

předměty, 

- odvést do bezpečí zvířata, 

- v případě tornáda/silného větru se nezdržovat u oken 

- najít si bezpečnou místnost v nižších podlažích, 

Dále pro starostku: 

- provést přípravu na aktivaci pracovní skupiny Obce 

Krušovice 
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Ohrožení  

v obci 

- může být ohrožena celá obec 
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6 DISKUZE 

Hlavním cílem praktické části diplomové práce je na základě provedené 

analýzy zvýšit připravenost Obce Krušovice na možná ohrožení. Především  

se jedná o rozšíření plánu odezvy, který má obec zpracovaný. Rozšíření  

tohoto plánu vyžaduje skutečnost, že plán je zpracován pouze obecně pro celé 

území ORP Rakovník a nejsou zde přímo rozpracovány ohrožení pro konkrétní 

obec. Jednotlivé body byly analyzovány pomocí SWOT analýzy, kde byly 

stanoveny silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby, které jsou reálné  

pro Obec Krušovice. Především se jedná o varování, ukrytí, preventivně 

výchovnou činnost, nouzové přežití a improvizovanou ochranu obyvatel.  

Pro větší objektivnost výsledků jsem provedl rozhovory s jednotlivými 

krizovými pracovníky, kterým jsem nastínil svoje poznatky, proč je nutné udělat 

plán odezvy každé obci na míru. Dále zde ještě uvedu své stanovené hypotézy, 

které jsem vyvrátil, nebo potvrdil. Výstupem bude zpracování Plánu 

připravenosti orgánů obce na přípravu a řešení MU.  

6.1 Varování ve SWOT analýze a provedenými řízenými 

rozhovory s pracovníky 

6.1.1 Vyhodnocení silných stránek 

Rotační siréna v Obci Krušovice, je napojena do systému JSVV. Tato siréna 

je za roky používání dostatečně vyzkoušena a splňuje i podmínky slyšitelnosti 

pro celou obec. Je dostatečným prostředkem k varování obyvatel při mimořádné 

události. Rotační siréna je umístěna na obecní hasičské zbrojnici a dostatečně 

ochráněna před vandalismem. Část krizových pracovníků se přiklání k názoru 

provést výměnu koncových prvků varování obyvatel za modernější prostředky, 

které jsou schopné doplnit varovný signál o tísňovou informaci. S tímto názorem 

však po jednání s paní starostkou nemohu plně souhlasit. Pokud se podíváme  
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na celý koncept výměny koncových prvků v rámci Středočeského kraje, 

přesahovala by výše finančních nákladů na výměnu současného koncového 

prvku varování rozpočtové možnosti obce a společně s náklady na údržbu  

by mnohonásobně převýšily současné provozní náklady. Navíc nám zkušenosti 

z již provozovaných nových systémů vykazují určitou míru poruchovosti 

a proto jsem paní starostce doporučil zůstat u stávajícího systému varování.  

Kniha Ochrana obyvatelstva a krizové řízení v oblasti koncových prvků 

varování uvádí, že „Rotační sirény mají z hlediska současných požadavků jen nízké 

užitné vlastnosti. Tvoří nejpočetnější typ koncových prvků, které jsou také velmi často 

ovládány pouze místně.“ [25] V prvním bodě nesouhlasím s tvrzením, že rotační 

sirény mají jen nízké užitné vlastnosti, neboť v případě Obce Krušovice  

je velice dobrá slyšitelnost signálu v celém katastru obce. V druhé části souhlasím 

s tvrzením, že se jedná o nejpočetnější typ koncových prvků a i dnes se můžeme 

setkat se systémy varování, které nejsou napojeny na operační středisko HZS ČR. 

Analogovou radiovou síť využívá JSDH obce, při vedení zásahu  

a lze ji využít pro krizovou komunikaci mezi vedoucími pracovníky obce  

a krajským operačním střediskem hasičského záchranného sboru.  

Dále je využívaná při komunikaci mezi jednotkami požární ochrany. Místní 

požární jednotka je dostatečně vyškolena pro komunikaci a ovládání analogové 

sítě. 

Pojízdný rozhlas umístěný na osobním vozidle obce, je předurčen k předání 

verbální informace za předpokladu, že by nemohla být přenesena tísňová 

informace místním rozhlasem. Pojízdný rozhlas je určen k předání tísňové 

informace občanům obce při výpadku obecního rozhlasu a to především  

ve vzdálenějších částech obce. 
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6.1.2 Vyhodnocení slabých stránek 

Koncový prvek varování Obce Krušovice nedokáže předat tísňovou 

informaci. Jak již uvádím v silných stránkách, tato tísňová informace bude 

předána pomocí obecního rozhlasu a v případě jeho nefunkčnosti má obec 

možnost využít pojízdný rozhlas na služebním vozidle. 

Jako slabou stránku jsem vyhodnotil nízkou úroveň znalostí varovných 

signálů obyvatel Obce Krušovice. Tuto skutečnost mně při diskuzi potvrdili  

i hasiči JSDH obce. Obyvatelé, především podceňují možné ohrožení, které v obci 

mají a dále si nepamatují rozdíl mezi varovným signálem a zkouškou sirén. 

Špatné určení varovného tónu může vést k následnému chaosu a stěžování 

činnosti zasahujících jednotek IZS. 

Zrušení krizového telefonu pro potřebu starosty se mně a všem dotázaným 

krizovým pracovníkům jeví jako špatný krok a to z důvodu, že tato telefonní čísla 

byla předurčena k přednostnímu volání v přetížené mobilní síti v době 

mimořádné události, nebo krizové situaci. 

Jako další slabou stránku jsem vyhodnotil malé množství pohonných hmot 

pro potřeby náhradního zdroje elektrické energie ve výbavě jednotky JSDH. 

Přestože obec zakoupila tento náhradní zdroj elektrické energie, nemá 

vybudovanou přípojku pro připojení tohoto náhradního zdroje k rotační siréně, 

což rovněž považuji za slabou stránku. JSDH, která se o chod tohoto agregátu 

stará, disponuje pouze jedním dvacetilitrovým kanystrem benzínu,  

ale pro překonání jakékoliv mimořádné události se mi jeví tato zásoba  

jako nedostatečná. 
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6.1.3 Vyhodnocení příležitostí 

Zřízení komunikace pomocí SMS zpráv. V této oblasti vidím velkou 

příležitost a to z důvodu, že obyvatelé, kteří poskytnou své telefonní číslo, budou 

informováni nejen o ohrožení, které je může ohrožovat. Pomocí těchto zpráv 

může starostka obce poskytovat informace o připravovaném omezení,  

které mohou obyvatele zasáhnout v běžném životě. 

Nastavení skupinových předefinovaných SMS zpráv. S nastavením 

předefinovaných SMS zpráv si starostka obce ulehčí a zjednoduší svoji práci. 

Pomocí těchto zpráv se podstatně zkrátí informovanost obyvatel o ohrožení. 

K takto nastaveným skupinovým SMS zprávám se přiklánějí i krizoví pracovníci, 

kteří jsou zainteresováni v řešené problematice a mají poznatky  

od obcí, které SMS zprávy již využívají. 

6.1.4 Vyhodnocení hrozeb 

Při výpadku elektrické energie není možné vyslat varovný signál pomocí 

rotační sirény. Šetřením bylo zjištěno, že rotační siréna je napájena pomocí 

elektrické sítě z budovy požární zbrojnice SDH Krušovice. Siréna není napojena 

na žádný záložní zdroj a není ani vybudovaná elektrická přípojka, k připojení 

náhradního zdroje, což vidím jako velkou hrozbu. 

Nezodpovědné chování občanů. Obyvatelé svojí neznalostí varovných 

signálů a malou ochotou se touto problematikou zabývat, mohou  

svým chováním způsobit značný chaos při činnosti záchranářů a pracovníků 

obce, kteří budou MU řešit v místě ohrožení. V tomto nezodpovědném chování 

shledávám velkou hrozbu.  
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6.1.5 Návrh na zlepšení v oblasti varování a vyrozumění v  Obci 

Krušovice  

- na základě zjištěných poznatků se jeví jako možné řešení vybudování 

elektrické přípojky k záložnímu zdroji. S tímto opatřením úzce souvisí 

zvýšení zásoby pohonných hmot, pro elektrocentrálu,  

- vytvořit databázi občanů pro komunikaci pomocí SMS zpráv, která bude 

využívaná pro včasné varování občanů obce, 

- v Plánu postupu orgánů obce při přípravě a řešení MU připravit tísňové 

informace, které budou v době MU využité pracovníkem OÚ  

pro komunikaci místním rozhlasem, 

- zapracovat do Plánu postupu orgánů obce při přípravě a řešení MU použití 

pojízdného rozhlasu jako náhradní způsob informování obyvatel  

o hrozícím nebezpečí. 

6.2 Ukrytí ve SWOT analýze a provedenými řízenými 

rozhovory s pracovníky 

6.2.1 Vyhodnocení silných stránek 

Využití ochranných staveb rodinných domů majitelů. Pomocí SWOT 

analýzy a pomocí řízených rozhovorů nám vyplynulo, že k ukrytí obyvatel  

je nejvíce vhodné využití ochranných vlastností staveb v jejich osobním 

vlastnictví. Vzhledem k tomu, že se jedná o potřebu rychlého ukrytí obyvatel, 

kterým improvizované ukrytí může na krátkou dobu zabezpečit efektivní 

ochranu života a zdraví při minimálních nákladech. Občan se pomocí 

improvizované ochrany a včasným ukrytím může v krátkém časovém intervalu 

chránit před účinky mimořádné události do příjezdu záchranných složek 

integrovaného záchranného systému, které budou provádět zásah  

na odstraňování následků MU. 
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Kniha Individuální a kolektivní ochrana obyvatelstva ČR nám potvrzuje  

naší silnou stránku ve SWOT analýze a to především, že včasným ukrytím  

se můžeme chránit pře účinky mimořádné události. Kniha přímo říká, „Budování 

improvizovaných úkrytů patří mezi nejjednodušší, nejrychlejší a poměrně efektivní 

způsob zabezpečení ukrytí obyvatelstva.“ [36] 

6.2.2 Vyhodnocení slabých stránek 

Neznalost obyvatel improvizovaného ukrytí. Neznalost občanů v přípravě 

improvizovaného ukrytí za využití prostředků, které každý doma má, považuji 

za velmi slabou stránku. Tímto se nám částečně i oslabuje silná stránka v oblasti 

ukrytí a to zejména ve využití ochranných vlastností staveb rodinných domů. 

Tato slabá stránka ohrožuje nejen ukrývané obyvatele obce, ale současně  

i přidává práci záchranářům, kteří se budou podílet na záchranných pracích.  

Tato ohrožující stránka bude více řešena v oblasti preventivně výchovné činnosti 

a improvizované ochraně. 

Nezodpovědné chování občanů. Neznalost občanů ve způsobu přípravy 

improvizovaného ukrytí a využívání prostředků improvizované ochrany může 

vážně ohrozit životy občanů, kteří se ukryjí ve svých domech.  

Tímto svým chováním mohou ztížit činnost záchranářů, kteří budou muset část 

svých sil vyčlenit na vynášení zasažených osob z budov a tím oslabí síly k řešení 

MU. V této neznalosti základních zásad přípravy improvizovaného ukrytí 

shledávám velkou hrozbu. 

6.2.3 Vyhodnocení příležitostí 

Větší osvěta ze strany obce vůči obyvatelům. V této oblasti má obec určitě 

rezervy, které vyplývají ze značného uvolnění ve společnosti v minulých letech. 

Přestože Obec Krušovice otázkám osvěty občanů věnuje dostatečnou pozornost. 

Zaměřují se především na činnost dětí v oblasti požárního sportu a základních 
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otázek ochrany obyvatelstva. Rovněž i osvěta u dospělé populace obce  

v této oblasti má malé výsledky. Zde vidím přínosnou roli lektorské činnosti  

při přípravě obyvatelstva i dalších řídících funkcionářů z řad členů JSDH,  

kteří se mohou účastnit přípravy Techniků ochrany obyvatelstva,  

kterou organizuje HZS Středočeského kraje. V rámci této přípravy se zdokonalují 

vybraní členové JSDH k činnosti při ochraně obyvatelstva a jejich pomoci 

pracovníkům obce při řešení MU. K zabezpečení celého systému přípravy  

je nutné vytvořit vhodné finanční a materiální zázemí. 

Příprava prostorů pro nouzové ukrytí. Výběr prostorů k nouzovému ukrytí 

musí splňovat celou řadu kritérií, jako např. zda se jedná se o využití zděných 

nebo panelových staveb, které se zpravidla nacházejí mimo ohrožený prostor.  

Individuální a kolektivní ochrana obyvatelstva ČR v přípravě prostorů  

pro nouzové ukrytí se zabývá stavebními úpravami. „V tomto případě se vybírá 

takový prostor ve stavebním objektu, který je optimální pro vybudování improvizovaného 

úkrytu. Takto vybraný prostor ale zpravidla nebude splňovat všechny požadavky kladené 

na improvizované úkryty.“ [36] Toto tvrzení nám potvrzuje námi vybranou 

příležitost a to zejména, že včasným výběrem a pomocí technických úprav 

prostorů, jsme schopni se chránit do příjezdu složek IZS. 

6.2.4 Vyhodnocení hrozeb 

Nepřipravenost obyvatel k přípravě improvizovaného ukrytí přímo souvisí 

s improvizovanou ochranou a preventivně výchovnou činností. Otázce ukrytí  

je v celé společnosti věnovaná malá pozornost, což se odrazilo i v Koncepci 

ochrany obyvatelstva do roku 2020 s vyhlídkou do roku 2030, která řeší 

postupnou redukci úkrytového fondu.  
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Mimořádné události s únikem nebezpečných látek. Šetřením bylo zjištěno, 

že Obec Krušovice je nejvíce ohrožena únikem amoniaku z chladícího zařízení 

Královského pivovaru Krušovice, dopravní nehodou při přepravě nebezpečných 

chemických látek po komunikaci I. třídy, nebo dopady výbuchu v areálu 

Odbytového skladu výbušnin Lužná. Protože Obec Krušovice má více ohrožení, 

domnívám se, že obyvatelé obce v blízkosti těchto zařízení by měli  

být v této problematice více znalí. 

6.2.5 Návrh na zlepšení v oblasti ukrytí v Obci Krušovice 

- zapracovat do Plánu postupu orgánů obce při přípravě a řešení MU 

objekty určené k improvizovanému ukrytí občanů, 

- zapracovat do Plánu postupu orgánů obce při přípravě a řešení MU místo 

soustředění občanů, kteří nemohou využít objektu improvizovaného 

ukrytí po zaznění varovného signálu, 

- vyslat člena JSDH na školení Technika ochrany obyvatelstva,  

který organizuje HZS Středočeského kraje.  

6.3 Preventivně výchovná činnost ve SWOT analýze  

a provedenými řízenými rozhovory s pracovníky 

6.3.1 Vyhodnocení silných stránek  

Spolupráce s místní JSDH. Obec ve spolupráci s JSDH pořádá a organizuje 

každoročně pravidelné akce, při kterých je pomocí výukových her řešena 

prevence a osvěta v oblasti ochrany obyvatelstva. Především, jak již uvádím  

v oblasti výsledky, organizují řadu společenských akcí, například pálení 

čarodějnic, dětský den a mnoho dalších aktivit. Při provádění a zabezpečování 

těchto společenských akcí se od členů JSDH učí, jak dospělá populace,  

tak i mládež. 
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Rozšiřování znalostí formou dnů se zapojením složek IZS. Starostka obce 

s pomocí místních dobrovolných hasičů pořádá různé soutěže, kterých se účastní 

i složky IZS, které předvádějí vybavení svých vozidel a ukazují, jak se chovat  

při řešení vzniklých nežádoucích rizik. Zde musím ještě zmínit, že děti mají velký 

zájem o výuku formou her, které jsou cíleně směřovány na řešenou 

problematiku.  Zejména se jedná o prostředky HZS ČR, kdy si mohou různé 

pomůcky osahat a vyzkoušet. 

6.3.2 Vyhodnocení slabých stránek 

Zajištění relevantní odbornosti. Obec pořádá obecně odborné přednášky. 

Některé se zaměřením na tématiku ochrany člověka za mimořádných událostí. 

Tuto tématiku mnohdy přednáší firmy, které za přednášku požadují finanční 

náhradu a jejich odbornost není na odpovídající úrovni. Přitom tyto přednášky 

HZS zabezpečuje zcela zdarma a na odborné úrovni.  

Financování preventivně výchovné činnosti v obci. Vzhledem k zvýšeným 

nárokům na vzdělávání obyvatelstva v oblasti PVČ, Obec Krušovice se potýká 

ve svém rozpočtu s nedostatkem finančních prostředků na pořádání akcí 

zaměřených na PVČ. Další náklady vznikají při zajišťování propagačních 

materiálů a občerstvení atd. 

6.3.3 Vyhodnocení příležitostí 

Příprava lektorů. Zabezpečit kvalitní přípravu lektorů pro výuku v oblasti 

preventivní přípravy žáků a studentů škol. Zde vidím příležitost ve větší 

spolupráci s odbornými lektory z řad příslušníků IZS, kteří mohou zpestřit 

výuku názornými ukázkami a cvičením. 

Kniha Výchova dětí v oblasti požární ochrany nám potvrzuje  

námi vyhodnocenou příležitost v oblasti přípravy lektorů  
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a to tím, že pedagogové ve spolupráci s HZS ČR mohou objasnit a zpestřit výuku. 

Kniha přímo říká: „ Náplní závěrečných bloků je návštěva stanice jednotek požární 

ochrany, která však může být nahrazena návštěvou hasičů přímo ve vaší třídě.  

Tento systém dává současně prostor k objasnění možných nejasností, které se mohou 

vyskytnout v průběhu výuky.“ [34] 

6.3.4 Vyhodnocení hrozeb 

Nezájem obyvatelstva o problematiku ochrany člověka za MU.  

Při rozhovoru s orgány obce o problematice, která je spojena s ochranou člověka, 

mi bylo sděleno, že obyvatelé v produktivním věku, nejeví moc velký zájem  

o sebezdokonalování v ochraně člověka při MU. Stále u nich převažuje názor,  

že stát má povinnost se o ně postarat. Tuto problematiku jsem řešil i s krizovými 

pracovníky HZS, kteří mi potvrdili, že celá jedna generace obyvatel neprošla 

řádnou přípravou PVČ. Z mého pohledu profesionálního záchranáře,  

s tímto tvrzením souhlasím a mohu jen potvrdit.  

6.3.5 Návrh na zlepšení v oblasti preventivně výchovné činnosti v  Obci 

Krušovice 

- zlepšení informování obyvatel o improvizované ochraně, 

- vytvoření letáku na webových stránkách obce, který by informoval 

obyvatele obce, jak se mají chovat při MU,  

- umístění pohyblivého banneru s aktualitami o dění v obci, který by byl 

součástí webových stránek obce. 
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6.4 Individuální ochrana obyvatel ve SWOT analýze  

a provedenými řízenými rozhovory s pracovníky 

6.4.1 Vyhodnocení silných stránek 

Možnost využití nejen improvizované ochrany, ale i průmyslově 

vyráběných prostředků pro svoji ochranu. Občané, kteří prošli kvalitní 

přípravou, jsou schopni, se za zvláštních podmínek, které nastávají při vzniku 

mimořádných událostí (živelné pohromy, havárie), správně a rychle rozhodovat 

při řešení ochrany své a svých nejbližších. Velkou výhodou použití prostředků 

individuální ochrany je jejich dostupnost v každé domácnosti. Dobře připravený 

obyvatel umí správně využívat improvizované prostředky ke své ochraně, 

včetně těch průmyslově vyráběných speciálních ochranných prostředků.  

Samostatnost před poskytnutím pomoci ze strany složek IZS. Jako druhou 

silnou stránku vidím kombinaci využití ochranných vlastností staveb  

k dočasnému ukrytí s následným opuštěním prostoru pro ukrytí za využití 

prostředků individuální ochrany. Tímto způsobem by byla realizovaná ochrana 

obyvatelstva Obce Krušovice, především pokud se bude jednat o únik amoniaku 

z Královského pivovaru Krušovice, nebo havárie vozidla přepravující 

nebezpečnou chemickou látku po místní komunikaci. Neznalost zásad použití 

prostředků improvizované ochrany však tuto silnou stránku oslabuje,  

jak je vyhodnoceno ve slabých stránkách.  

6.4.2 Vyhodnocení slabých stránek 

Malá osvěta improvizované ochrany, ale i nezájem ze strany obyvatel. 

Místním šetřením mezi obyvateli obce, členy JSDH vyplynula skutečnost, že 

mezi obyvateli obce není tato oblast dostatečně zvládnutá,  

nebo občané nejeví příliš velký zájem. Paní starostka sama cítí, že v této oblasti 
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má obec určité rezervy a snaží se řešit tuto problematiku zvláště v preventivně 

výchovné činnosti.  

Mezi slabé stránky lze rovněž zařadit pořizovací náklady na nákup 

průmyslově vyráběných prostředků. Obec ve svém rozpočtu nepočítá  

s nákupem průmyslově vyráběných prostředků vzhledem k jejich vysoké 

pořizovací ceně a bude občanům doporučovat využití prostředků 

improvizované ochrany. 

6.4.3 Vyhodnocení příležitostí 

Zlepšit přípravu lektorů především z řad členů JSDH a to jejich zařazením  

do kurzu Technika ochrany obyvatelstva. Jejich činnost směřovat do přípravy 

dětí, které se zapojují do činnosti hasičského dorostu. Dále je nutné zatraktivnit 

problematiku výuky ochrany obyvatelstva na základní škole. Výuku zpestřit 

názornými ukázkami a cvičeními za řízení odborných lektorů z řad příslušníků 

HZS, kteří budou napomáhat pedagogickým pracovníkům zabezpečením 

potřebných technických pomůcek. 

V této oblasti nemalou úlohu sehrávají finanční prostředky pro preventivně 

výchovnou činnost. V současné době se neustále potýkáme s nedostatkem 

finančních prostředků na ohodnocení práce lektorů, materiální vybavenost  

a zejména výukové pomůcky. 

Na základě šetření bylo zjištěno, že v oblasti příležitostí má obec  

velkou rezervu v informovanosti svých obyvatel o možném ohrožení a postupu 

obce při řešení mimořádné situace, která může nastat na teritoriu obce.   

Příprava obyvatelstva. Aktuální Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 

s výhledem do roku 2030 se zabývá „Širší zapojení občanů do systému ochrany 

obyvatelstva cestou zvýšení jejich schopnosti sebeochrany za využití informací a znalostí 
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získaných v rámci plošného a cíleného systému výchovy a přípravy.“ [17]  

S tímto tvrzením souhlasím viz. kapitola výsledky v této diplomové práci. 

6.4.4 Vyhodnocení hrozeb 

Zasažení velkého množství občanů nebezpečnou látkou s následným 

vznikem paniky a ztížení činnosti složek IZS, kteří budou MU řešit. 

6.4.5 Návrh na zlepšení v oblasti improvizované ochrany v Obci 

Krušovice 

- zveřejnit zpracovaný Plán činnosti orgánů obce při přípravě a řešení MU 

na webové stránky obce, 

- zlepšit přípravu lektorů z řad členů JSDH vysláním do kurzu Technik 

ochrany obyvatelstva organizovaný HZS Středočeského kraje, 

- organizovat orgány obce minimálně jednou do roka besedu s občany,  

kde je seznámit s možným ohrožením, které v obci je, způsoby jejich řešení 

ze strany orgánů obce a způsobech chování obyvatelstva  

k jejich překonání, 

- vynaložit obcí větší finanční prostředky na osvětu v oblasti preventivně 

výchovné činnost a to zejména pro činnost mladých hasičů a pomůcek  

ve školní výuce. 

6.5 Evakuace ve SWOT analýze a provedenými řízenými 

rozhovory s pracovníky 

6.5.1 Vyhodnocení silných stránek 

Ve většině případů využívaná krátkodobá samovolná evakuace občanů. 

Domnívám se, že v Obci Krušovice bude převládat samovolná evakuace a může 

jí předcházet krátkodobé ukrytí obyvatel v jejich domovech. Starostka obce  

v Plánu odezvy orgánů obce na řešení MU předpokládala soustředění obyvatel 
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ve výše položených místech obce, bez bližšího určení místa. Tento názor vycházel 

z předpokladu, že se bude jednat o evakuaci samovolnou a krátkodobou.  

Na základě vyhodnocení analýzy rizik a z důvodu, že lze předpokládat 

dlouhodobější zásah jednotek IZS, jsem navrhl paní starostce zapracování 

konkrétních prostor pro evakuované občany, které zahrnu do Plánu přípravy 

orgánů obce při přípravě a řešení MU. Tyto prostory při minimální úpravě 

budou splňovat podmínky nouzového přežití. Silnou stránkou je tedy malá 

vzdálenost k dosažení těchto prostor. Obec Krušovice provádí každý rok  

za pomoci členů JSDH nácvik evakuace z místní obecní školy. Tímto cvičením  

se snaží připravit žáky, jak lze předejít chaosu, panice a tím omezit možnost jejich 

zranění. Obdobnou činnost provádí management Královského pivovaru 

Krušovice se svými zaměstnanci, kdy mimo nácviku, jak zabránit dalšímu úniku 

nebezpečné látky z chladícího sytému, procvičují evakuaci zaměstnanců  

z ohrožených prostorů a jejich soustředění ve vytipovaných prostorech, odkud 

by byli dále evakuovaní. 

Připravenost orgánů obce pro řízení evakuace. Jak v předešlé silné stránce 

uvádím, obec má připravené plány a místa pro shromáždění obyvatel  

při různých nastalých mimořádných situacích. Dále jsou představitelé obce, 

včetně starostky školeni a seznámeni, jak řešit mimořádné události. Jak uvádím 

v kapitole číslo 5 výsledky, obec má ve spolupráci s JSDH udělány webové 

stránky, kde informují o dění v obci a různé rady, jak se zachovat při vzniku 

mimořádné události. Obec Krušovice má k řešení MU zřízenou pracovní 

skupinu, která koordinuje a zabezpečuje likvidační a záchranné práce, evakuaci 

a nouzové přežití.  

6.5.2 Vyhodnocení slabých stránek 

Možnost vzniku paniky v ohroženém prostoru. Neznalost občanů obce,  

jak postupovat při zaznění varovného signálu doplněného o tísňovou informaci, 
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může v krajním případě vyvolat paniku mezi obyvateli obce, která může přerůst 

v neadekvátní jednání. Jak již bylo uvedeno výše, neznalost použití prostředků 

individuální ochrany, využití ochranných vlastností domů a neznalost 

evakuačních tras do prostoru soustředění, může být vážnou překážkou  

pro činnost zasahujících jednotek IZS. Řešení těchto problémů, může obec  

ve spolupráci s členy JSDH zapracovat do pokynů na webových stránkách obce.  

Neprůchodnost komunikací pro záchranné složky, které řeší MU. 

Neprůchodnost komunikací v Obci Krušovice je jednou ze slabých stránek,  

která vyplývá ze situace, kdy obcí prochází komunikace I. třídy Praha – Karlovy 

Vary. Vzhledem k hustotě provozu, hrozí ve velice krátké době úplné ucpání  

této komunikace a tím znemožnění příjezdu záchranných složek IZS. Rovněž  

zde může sehrát roli vznik paniky a nekoordinovanost při evakuaci obyvatel, 

kteří nevědí, jak se zachovat při náhlé mimořádné události. Neprůchodnost 

komunikací může také zapříčinit sesuv zeminy z podmáčených polí nanesením 

bahna na komunikace a způsobení vývratů stromů, které mohou způsobit 

zmíněnou neprůchodnost komunikace. Při přívalových deštích dochází  

k prudkému zvýšení hladiny Krušovického potoka, který prochází středem obce 

s několika malými přítoky z kopce Louštín.  

Kolektiv autorů Ochrany obyvatelstva a krizového řízení nám poukazuje na „ 

stanovení evakuačních prostorů a pořadí jejich evakuace, vymezení evakuačních tras 

s dostatečnou propustností vozidel, stanovení potřeby a zajištění dopravních prostředků“. 

[25] S takto nastavenými evakuačními trasami by obec mohla předejít 

neprůchodnosti komunikací pro zasahující složky IZS.  

6.5.3 Vyhodnocení příležitostí 

Včasné a konkrétní úkoly pro obyvatelstvo v oblasti evakuace. Evakuace 

obyvatelstva je vyhlášena jen v nejnutnějším případě, kdy již k odstranění 
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nebezpečných stavů nestačí improvizované ukrytí obyvatelstva obce.  

V této oblasti vidím jako zásadní zapracování pokynů a postupů orgánů obce, 

při evakuaci obyvatelstva do Plánu postupu orgánů obce při přípravě a řešení 

MU. Rovněž v tomto plánu budou rozpracované podrobné způsoby chování 

obyvatel při zaznění varovného signálu a instrukce, jak se zachovat po odvysílání 

tísňové informace. Zejména zda proběhne nouzové ukrytí nebo zda se ohrožená 

část obce bude evakuovat za využití improvizovaných prostředků ochrany  

do předem stanovených prostor. 

V tomto bodě příležitosti dále vidím možnosti pro obec, v dohodě s okolními 

obcemi na vzájemné výpomoci při takovéto události většího rozsahu.  

6.5.4 Vyhodnocení hrozeb 

Ohrožení života a zdraví obyvatel. Neuposlechnutí výzvy pro obyvatelstvo. 

Z hrozeb, které Obec Krušovice ohrožují, bude pouze únik nebezpečné látky  

z chladícího zařízení Královského pivovaru Krušovice a únik nebezpečné látky 

při přepravě po komunikaci I. třídy znamenat realizování nouzového ukrytí 

obyvatelstva a následnou evakuaci za použití prostředků improvizované 

ochrany obyvatelstva. Při vyhlášení evakuace, kromě zasahujících osob 

(především se týká složek IZS), musí všichni dotčení obyvatelé uposlechnout 

výzvy velitele zásahu, nebo orgánů obce a opustit zasažený prostor. Závažným 

problémem při řešení MU jsou obyvatelé, kteří nereagují na varovný signál  

a starší obyvatelé včetně nemohoucích, které následně z ohrožených prostor 

vyprošťují zasahující hasiči, čímž jsou jejich síly oslabené pro řešení MU. Obec 

Krušovice si tento problém plně uvědomuje a předpokládá širší zapojení členů 

JSDH obce do této činnosti. 

Neuposlechnutí výzvy pro obyvatelstvo. Obyvatelé, kteří neuposlechnou 

výstrahu o MU, se mohou stát přítěží pro zasahující složky IZS. 
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6.5.5 Návrh na zlepšení v oblasti  evakuace pro Obec Krušovice  

- v Plánu přípravy orgánů obce na přípravu a řešení MU nově stanovit  

jako místo činnosti pracovní skupiny obecního úřadu do prostoru obecní 

hasičské zbrojnice nebo knihovny, jsou ve výše položené části obce, 

- v Plánu přípravy orgánů obce na přípravu a řešení MU nově stanovit  

jako místo soustředění obyvatel obce při evakuaci do prostoru obecní 

knihovny a částečně do hasičské zbrojnice, 

- umístit na webové stránky obce Výpis z plánu přípravy, ve kterém jsou 

řešené otázky spojené s evakuací obyvatelstva. 

6.6 Nouzové přežití ve SWOT analýze a provedenými řízenými 

rozhovory s pracovníky 

6.6.1 Vyhodnocení silných stránek 

Solidarita a humanitární pomoc poskytnutá ostatními obyvateli. Za řešení 

nouzového přežití obyvatelstva po provedené částečné evakuaci odpovídají 

orgány obce. V souvislosti s plánováním krátkodobé evakuace obyvatel  

by tuto problematiku neřešil obecní úřad, ale pravděpodobně by byla postačující 

vzájemná pomoc občanů. Takováto pomoc byla již v řadě případů realizována 

při jiných MU, které jsme v rámci Středočeského kraje již řešili. 

 

6.6.2 Vyhodnocení slabých stránek 

Zvýšený tlak na psychiku obyvatelstva v podmínkách nouzového přežití. 

Činnost obyvatelstva v podmínkách působení nebezpečné látky vytváří zvýšený 

tlak na psychiku obyvatel. Jako zásadní problém se jeví značné snížení 

občanského pohodlí občanů a s tím související neadekvátní jednání.  
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Ochrana obyvatelstva a krizové řízení se zabývá námi vyhodnocenou slabou 

stránkou v oblasti psychosociální pomoci. „ Při řešení MU a KS se v posledních 

letech berou na zřetel i možné psychosociální dopady na zasažené osoby.“ [25]  

S tímto tvrzením kolektivu autorů souhlasím a mohu jen potvrdit, že složky IZS 

se snaží při řešení MU věnovat více potřebám obyvatelstva,  

jak v oblasti psychosociální, nebo jiné pomoci.  V podmínkách nouzového přežití 

lze předpokládat, že lidé se mohou chovat neadekvátně, a proto jim musíme 

zajistit bezpečné a klidné místo pro překonání nastalé MU. Zde mohou být 

využity kontejnery pro nouzové přežití, nebo evakuační autobusy HZS ČR. 

Slabá připravenost obyvatel z předzásobení se trvanlivými potravinami  

pro nouzové přežití. Nedostatečná připravenost obyvatelstva ve vytváření 

potřebných zásob trvanlivých potravin a vody vyplývá z jejich nedostatečné 

informovanosti na jedné straně a podceňováním možnosti vzniku MU. 

6.6.3 Vyhodnocení příležitostí 

Určení konkrétního místa pro nouzové přežití, ve spolupráci s obecním 

úřadem k přípravě a řešení MU. Pro vyhodnocení této oblasti byly použité 

podklady z Havarijního plánu Středočeského kraje a Plánu odezvy obce.  

Po rozhovoru s paní starostkou, krizovými pracovníky a prostudováním 

havarijního plánu, jsme vyhodnotili jako nejlepší místo k nouzovému přežití 

místní knihovnu a částečně i místní hasičskou zbrojnici. Oba objekty se nacházejí 

v bezpečné vzdálenosti od všech zdrojů ohrožení (komunikace I. tř. Praha – 

Karlovy Vary, Královský pivovar Krušovice, Odbytový sklad výbušnin Explosia 

- Synthesia, a.s. apod.). Dále je nutné vyčlenit finanční položku z rozpočtu obce 

na zakoupení potřebného vybavení evakuačního střediska (např. lehátka, spací 

pytle, sedačky).  
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Osvěta mezi obyvatelstvem ve vytváření trvanlivých zásob potravin  

a balené vody. V rámci provedeného šetření bylo zjištěno, že připravenost 

obyvatel na působení MU je na rozdílné úrovni. Především na jedné straně  

je početná skupina obyvatel, která dané problematice nevěnuje dostatečnou 

pozornost a rovněž na druhé straně je početná skupina osob, která danou 

problematiku ovládá, ale nenaplňuje ji v plné míře. 

Plánování finančních prostředků obecním úřadem k přípravě a řešení MU 

podle rozpočtové položky. Obec je ze zákona povinna při sestavování rozpočtu 

na příslušný rok plánovat finanční částku na přípravu a řešení následků MU. 

Obec Krušovice plánuje ve svém rozpočtu danou částku. 

6.6.4 Vyhodnocení hrozeb 

Nedostatečné zásobení trvanlivých potravin a balené vody. Toto téma bylo 

probráno s paní starostkou, krizovými pracovníky a všichni souhlasili, že řešení 

zajištění základních potřeb občanů je komplikované. Především se jedná  

o rozdělování potravin, které bude probíhat nerovnoměrně a nekoordinovaně. 

Ale vzhledem ke krátkodobému působení nebezpečné látky na obyvatele obce, 

bude pravděpodobně postačující pomoc občanů mezi sebou. S tímto tvrzením 

krizových pracovníků se zcela ztotožňuji. 

Zneužití humanitární pomoci. V Obci Krušovice se podle dostupných 

materiálů nachází 617 stálých obyvatel, proto se domnívám, že zneužití  

ve velkém rozsahu nehrozí. Jak je uvedeno výše, vzhledem ke krátkodobému 

působení nebezpečné látky na obyvatele obce pravděpodobně bude humanitární 

pomoc organizovaná.  

Neadekvátní chování občanů, u kterých nebudou zabezpečeny základní 

životní potřeby. Zpravidla se to projevuje občanskou nespokojeností vyjádřenou 
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stížnostmi u pracovníků obcí a mohou přerůst až v nepokoje spojené  

s rabováním. Na základě vyhodnocení nebezpečí pro Obec Krušovice, po jednání 

se starostkou obce lze tuto alternativu vyloučit. S tímto hodnocení souhlasí  

i krizový pracovníci HZS.  

6.6.5 Návrhu na zlepšení nouzového přežití obyvatelstva  

- Obcí Krušovice zvážit možnost ponechat si jeden volný obecní  

byt pro občany v nouzi,  

- domluvit a sepsat dohodu s okolními obcemi Řevničov a Lužná  

o plánované pomoci při nouzovém přežití obyvatelstva při MU.  
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7 ZÁVĚR 

Plán odezvy orgánů obce na MU, který má Obec Krušovice zpracovaný  

v součinnosti s HZS Středočeského kraje, je dobře nastavený. Zahrnuje pouze 

závěry z Havarijního plánu kraje, které jsou doplněné do předem připravené 

šablony. Jsou zde uvedena pouze ohrožení, která byla vyhodnocena v rámci 

Středočeského kraje formou analýzy ohrožení v daném teritoriu (ORP 

Rakovník). Zejména se zde řeší pravděpodobnost vzniku ohrožení, která mohou 

přerůst v krizovou situaci. V takto zpracovaném Plánu odezvy orgánů obce  

na MU nejsou rozpracována ohrožení pro konkrétní obec. Proto bylo Obci 

Krušovice doporučeno rozpracovat tento plán na vlastní podmínky ohrožení. 

Cílem práce bylo provést analýzu ohrožení Obce Krušovice a posoudit 

dopady MU na obyvatele.  

V každé řešené oblasti byl formou vyhodnocení slabých, silných stránek  

a příležitostí provedený návrh na zlepšení současného stavu.  

Na základě vyhodnocení rizik jsem se rozhodl zpracovat nový Plán přípravy 

orgánů Obce Krušovice na přípravu a řešení MU. V tomto plánu jsem nejen 

vyhodnotil rizika, která obci hrozí, ale současně jsem navrhl postup orgánů obce 

při jejich řešení a eliminaci následků. Zpracovaný Plán přípravy orgánů obce  

na přípravu a řešení MU jsem vložil do seznamu příloh diplomové práce (příloha 

6 a 7).  

Domnívám se, že každá obec, by měla provést vlastní analýzu rizik,  

ve které zohlední konkrétní ohrožení a přijmou reálná opatření  

k jejich eliminaci. Obecně tedy lze použít zpracovaný Plán připravenosti orgánů 

Obce Krušovice na přípravu a řešení MU jako vzor. Především se jedná o obce, 

kterým hrozí více druhů nebezpečí. Jako možný příklad pro zpracování se nabízí 
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spolupráce s vysokými školami, které se zabývají ochranou obyvatelstva  

a ve spolupráci s pedagogickým sborem a studenty nabízejí možnost vypracovat 

Plány připravenosti, tak aby odpovídaly možným ohrožení v dané obci.  
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

MU   Mimořádná událost 

IZS   Integrovaný záchranný systém 

HZS ČR  Hasičský záchranný sbor České republiky 

PVČ  Preventivně výchovná činnost 

ORP  Obec s rozšířenou působností 

KS   Krizová situace 

JSDH  Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

OÚ   Obecní úřad 

JSVV  Jednotný systém varování a vyrozumění 

KNAP  Kontejner nouzového přežití obyvatelstva 

OOB  Ochrana obyvatelstva 

KŘ   Krizové řízení 
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Příloha 3 - Výpočet pro Královský pivovar Krušovice [ zdroj: Siář GŘ HZS ČR 35/2017  

28.4.2019 ] 

 

 

Příloha 4 - Nehodovost v Obci Krušovice za posledních 5 let [ zdroj: vlastní 4.5.2019] 
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Příloha 5 - Statistické vyhodnocení nehodovosti [ zdroj: http://maps.jdvm.cz 4.5.2019 

] [35] 
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Příloha 6 - Přepracovaná a doplněná šablona Plánu Odezvy [ zdroj: HZS ČR 

28.4.2019] 
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Příloha 7 - Přepracovaná a doplněná šablona Plánu Odezvy - pomocná část [ zdroj: HZS 

ČR 28.4.2019] 
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