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ABSTRAKT 

Bezpečnost a ochrana zdraví jsou jedny z nejdůležitějších základních předpokladů          

pro klidný a spokojený život. Na bezpečnost máme vliv my sami a také, a to především 

obecní policie, Policie ČR a další bezpečnostní složky ve státě. Zdraví je to nejcennější     

co máme a jeho ochrana by měla být hlavní priorita každého z nás. Toto všechno je v této 

bakalářské práci rozebráno teoreticky a v praktické části aplikováno na město Mikulov. 

Teoretická část je založena na legislativě. Praktická část se skládá z historie, a to z počátků 

zabezpečení Mikulova, zabezpečením v období před druhou světovou válkou, po druhé 

světové válce a schengenským prostorem. Následuje dotazníkové šetření a jednoduchá  

bodová polo-kvantitativní metoda "PNH". Poslední kapitolou jsou návrhy opatření. 

 

Klíčová slova: bezpečnost, ochrana zdraví, obecní policie, Policie ČR, Hasičský záchranný 

sbor, Zdravotnická záchranná služba   

 

 

 

ABSTRACT 

Safety and health protection are the most important prerequisites for a peaceful and happy 

life. On the safety side, each human being is responsible for his/her security. The municipal 

police, Czech Police and other security services are the main forces to ensure the security 

of citizens. On the health side, we are aware that health is the most precious thing we have 

and looking after it should be the main priority for all of us. All of this bachelor thesis is 

applied to the town of Mikulov. The theoretical part is based on legislation. The practical 

part consists of history, from the beginnings of Mikulov security, security in the period 

before the Second World War, after the Second World War and the Schengen area.        

The following a questionnaire and single-point semi-quantitative method "PNH". The last 

chapter are the proposals for action. 

 

Keywords: safety, health protection, municipal police, Czech Police, Fire rescue service, 

Emergency  medical services
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ÚVOD 

Legislativa, z které v demokratickém státě všechno vychází, je jedním ze základních    

pramenů této bakalářské práce. První zásada pro vypracování je rozebrat legislativně oblas-

ti související s bezpečností a ochranou zdraví, proto teoretická část práce obsahuje zákony 

jako Ústava České republiky, Listina základních práv a svobod, o bezpečnosti ČR, o zdra-

votnické záchranné službě, o obecní policii, o Policii ČR, zákon o požární ochraně,            

o Hasičském záchranném sboru ČR, o integrovaném záchranném sboru a o ochraně veřej-

ného zdraví. Cíle a metodika je poslední kapitolou teoretické části. 

V úvodu praktické části je návrat do historie, konkrétně počátky zabezpečení Mikulova. 

Tato kapitola obsahuje stavby jako hrad (dnešní zámek), městské hradby a Kozí hrádek,    

to vše dokreslují vlastní fotografie, které jsou v textu zakomponovány. Další kapitoly jsou 

zabezpečení v období před druhou světovou válkou, po druhé světové válce a schengenský 

prostor. 

Následuje výzkum pomocí dotazníkového šetření, tedy metoda, která zjišťuje převážně      

u občanů Mikulova jejich pohled na bezpečnost, životní podmínky a zdraví. Z výsledků 

dotazníku lze posoudit bezpečnost a ochranu zdraví obyvatel ve městě, což je zároveň dru-

há zásada pro vypracování. Dotazníkové šetření je doplněno grafy, které jsou součástí kaž-

dé otázky a následně i okomentovány.  

V další kapitole jsem použil jednoduchou bodovou polo-kvantitativní metodu "PNH"         

k analyzování několika pro člověka nepříznivých situací, které mohou ve městě nastat.      

V poslední kapitole praktické části, která je zároveň poslední zásadou pro vypracování, 

jsou popsány návrhy opatření na zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví občanů v Miku-

lově. Příloha této bakalářské práce obsahuje ucelenou verzi vypracovaného a rozesílaného 

dotazníku. 

Bezpečnost a ochrana zdraví jsou základní lidské potřeby a dávají ten správný předpoklad 

pro spokojený život. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVA A ZÁKLADNÍ POJMY 

1.1 Ústava České republiky - Preambule 

My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostat-

ného českého státu, věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i stát-

nosti československé, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu ne-

dotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných 

občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, 

jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách ob-

čanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií, odhodláni 

společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, od-

hodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu, prostřednictvím svých svo-

bodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky. [1] 

1.2 Listina základních práv a svobod 

Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením. Nikdo nesmí 

být zbaven života. Trest smrti se nepřipouští. Každý má právo na ochranu zdraví. Občané 

mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní po-

můcky. 

Každý má právo na příznivé životní prostředí. Každý má právo na včasné a úplné informa-

ce o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů. [2] 

1.3 O bezpečnosti České republiky 

Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, ochrana jejích demokratic-

kých základů a ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot je základní povinností státu. 

Bezpečnost České republiky zajišťují ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, zá-

chranné sbory a havarijní služby. Státní orgány, orgány územních samosprávných celků     

a právnické a fyzické osoby jsou povinny se podílet na zajišťování bezpečnosti České re-

publiky. [3] 
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1.4 Bezpečnost 

Bezpečnost je životním zájmem každého jednotlivce, nejrůznějších sociálních skupin, státu 

i mezinárodního společenství. V dnešním stále více komplikovaném bezpečnostním pro-

středí státy již nejsou jedinými hlavními aktéry (aktivními účastníky). Technologie, rozši-

řování znalostí, to vše zpřístupnilo biologický, radiační, chemický a elektronický potenciál 

i nestátním aktérům současné bezpečnosti. [4] 

Na nejobecnější rovině lze bezpečnost charakterizovat jako pojem, který nemá žádný vlast-

ní pozitivní obsah, nemá žádnou substanci. Je vždy popisem a vlastností určitého vztahu. 

Negativní vymezení spočívá v důrazu na nepřítomnost a potlačení hrozeb, nebezpečí          

či rizik (a z nich plynoucího strachu). České slovo "bezpečnost" pochází ze základu "bez 

péče" neboli: bez starosti, bez problému, mimo nebezpečí. Pozitivní vymezení je vždy pro-

blematické, lze jen obtížně stanovit, od jaké míry je subjekt bezpečný a co vše pro to musí 

být zajištěno. [5] 

Bezpečnost lze vymezit jako stav, kdy jsou na nejnižší možnou míru eliminovány hrozby 

pro objekt (zpravidla národní stát, popř. i mezinárodní organizaci) a jeho zájmy a tento 

objekt je k eliminaci stávajících i potenciálních hrozeb efektivně vybaven a ochoten při ní 

spolupracovat. [6] 

1.5 Zdraví 

V definici Světové zdravotnické organizace (SZO) je zdraví chápáno jako vyvážený stav 

tělesné, duševní a sociální pohody. Mezi činitele, které utvářejí a ovlivňují zdraví, patří 

především způsob života, zdravotně preventivní chování, kvalita mezilidských vztahů, kva-

lita životního prostředí. 

Výchova ke zdraví pomáhá utvářet a postupně rozvíjet rozhodující dovednosti, které mají 

význam pro zdravý život, a to ve všech jeho třech parametrech - tělesném, duševním a so-

ciálním. Důraz se přirozeně zaměřuje na prevenci při ochraně zdraví a odpovědnost každé-

ho člověka za své zdraví. [7] 
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2 ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 

Zdravotnická záchranná služba je zdravotní službou, v jejímž rámci je na základě tísňové 

výzvy poskytována zejména přednemocniční neodkladná péče osobám se závažným posti-

žením zdraví nebo v přímém ohrožení života. 

2.1 Vymezení zdravotnické záchranné služby 

Zdravotnická záchranná služba zahrnuje tyto činnosti: 

a) nepřetržitý kvalifikovaný bezodkladný příjem volání na národní číslo tísňového volání 

155 a výzev předaných operačním střediskem jiné základní složky integrovaného záchran-

ného systému (dále jen „tísňové volání“) operátorem zdravotnického operačního střediska 

nebo pomocného operačního střediska, 

b) vyhodnocování stupně naléhavosti tísňového volání, rozhodování o nejvhodnějším 

okamžitém řešení tísňové výzvy podle zdravotního stavu pacienta, rozhodování o vyslání 

výjezdové skupiny, rozhodování o přesměrování výjezdové skupiny a operační řízení vý-

jezdových skupin, 

c) řízení a organizaci přednemocniční neodkladné péče na místě události a spolupráci         

s velitelem zásahu složek integrovaného záchranného systému, 

d) spolupráci s cílovým poskytovatelem akutní lůžkové péče, 

e) poskytování instrukcí k zajištění první pomoci prostřednictvím sítě elektronických ko-

munikací v případě, že je nezbytné poskytnout první pomoc do příjezdu výjezdové skupiny 

na místo události, 

f) vyšetření pacienta a poskytnutí zdravotní péče, včetně případných neodkladných výkonů 

k záchraně života, provedené na místě události, které směřují k obnovení nebo stabilizaci 

základních životních funkcí pacienta, 

g) soustavnou zdravotní péči a nepřetržité sledování ukazatelů základních životních funkcí 

pacienta během jeho přepravy k cílovému poskytovateli akutní lůžkové péče,                      

a to až do okamžiku osobního předání pacienta zdravotnickému pracovníkovi cílového 

poskytovatele akutní lůžkové péče, 
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h) přepravu pacienta letadlem mezi poskytovateli akutní lůžkové péče za podmínek sou-

stavného poskytování neodkladné péče během přepravy, hrozí-li nebezpečí z prodlení         

a nelze-li přepravu zajistit jinak, 

i) přepravu tkání a orgánů k transplantaci letadlem, hrozí-li nebezpečí z prodlení a nelze-li 

přepravu zajistit jinak, 

j) třídění osob postižených na zdraví podle odborných hledisek urgentní medicíny při hro-

madném postižení osob v důsledku mimořádných událostí nebo krizových situací. [8] 

2.2 Oprávnění členů výjezdových skupin 

(1) Členové výjezdových skupin jsou oprávněni vstupovat za účelem poskytnutí předne-

mocniční neodkladné péče do cizích objektů, obydlí a na cizí pozemky, pokud se tam podle 

dostupných informací nachází osoba, které má být přednemocniční neodkladná péče po-

skytnuta. 

(2) Členové výjezdových skupin jsou oprávněni, vyžaduje-li to účinná ochrana lidského 

života a zdraví, požadovat od fyzických osob, které se zdržují na místě události nebo v jeho 

blízkosti, osobní nebo věcnou pomoc nezbytně a bezprostředně nutnou k poskytnutí zdra-

votnické záchranné služby, a to v nezbytné míře a pokud tím tyto nebo jiné osoby nebudou 

vystaveny ohrožení života nebo zdraví. 

(3) Členové výjezdových skupin jsou oprávněni, vyžaduje-li to účinná ochrana lidského 

života a zdraví, požadovat od fyzických a právnických osob informace nezbytné k poskyt-

nutí zdravotnické záchranné služby. 

2.3 Poskytovatel zdravotnické záchranné služby 

Poskytovatelem zdravotnické záchranné služby je příspěvková organizace zřízená krajem, 

která má oprávnění k poskytování zdravotnické záchranné služby podle zákona o zdravot-

ních službách. 

Poskytovatel zdravotnické záchranné služby je povinen poskytovat zdravotnickou záchran-

nou službu nepřetržitě. Poskytovatel zdravotnické záchranné služby je základní složkou 

integrovaného záchranného systému. [8] 
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3 OBECNÍ POLICIE 

Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a ruší obecní zastupitelstvo obecně závaznou 

vyhláškou. Zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce. 

Spolupracuje s Policií České republiky, státními orgány a orgány územních samosprávných 

celků. Obecní policie zřízená obcí, která je městem nebo statutárním městem, a v hlavním 

městě Praze se označuje městská policie. 

 

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku: 

a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, 

b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, 

c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, 

d) se podílí na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, 

e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu 

svých povinností a oprávnění činí opatření k jeho obnovení, 

f) se podílí na prevenci kriminality v obci, 

g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci, 

h) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce, 

i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání úda-

je o obecní policii. 

 

Obecní policii řídí starosta nebo jiný člen zastupitelstva obce pověřený zastupitelstvem 

obce. Zastupitelstvo obce může pověřit plněním některých úkolů při řízení obecní policie 

určeného strážníka. Podmínkou pověření určeného strážníka je předložení negativního 

lustračního osvědčení. [9] 
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3.1 Strážníci 

Strážníkem může být občan České republiky, který: 

a) je bezúhonný, 

b) je spolehlivý, 

c) je starší 21 let, 

d) je zdravotně způsobilý, 

e) dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou a 

f) má osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů - „osvědčení“. [9] 

3.2 Povinnosti strážníků 

Při provádění zákroků a úkonů k plnění úkolů obecní policie je strážník povinen dbát cti, 

vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní a nepřipustit, aby osobám v souvislosti s touto čin-

ností vznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv a svobod překročil míru 

nezbytnou k dosažení účelu sledovaného zákrokem nebo úkonem. Strážník je povinen pou-

čit osoby o jejich právech, provádí-li zákrok nebo úkon spojený se zásahem do jejich práv 

nebo svobod, pokud to povaha a okolnosti zákroku nebo úkonu dovolují. V opačném pří-

padě je poučí okamžitě, jakmile to okolnosti dovolí. Strážník je povinen poskytnout pomoc 

v rozsahu svých oprávnění a povinností každému, kdo o ni požádá. 

Strážník je v pracovní době povinen provést zákrok nebo úkon, nebo učinit jiné opatření, 

je-li páchán trestný čin nebo přestupek či jiný správní delikt anebo je-li důvodné podezření 

z jejich páchání. 

Strážník je povinen při výkonu své pravomoci prokázat svou příslušnost k obecní policii 

stejnokrojem s odznakem obecní policie, identifikačním číslem a názvem obce. Odznak 

obecní policie nosí strážník na pravé straně prsou a identifikační číslo pod odznakem obec-

ní policie. Nášivka s názvem obce se nosí na záloktí levého rukávu. Stejnokroje strážníků, 

označení motorových vozidel a dalších dopravních prostředků obecní policie musí obsaho-

vat jednotné prvky. Strážník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit policii důvodné 

podezření, že byl spáchán trestný čin a podle povahy věci též zajistit místo trestného činu 

proti vstupu nepovolaných osob. [9] 
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3.3 Obecně závazná vyhláška č. 5/2005, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška č. 2/1992 o policii města Mikulov 

Tuto obecně závaznou vyhlášku se usneslo vydat zastupitelstvo města Mikulov na svém 

zasedání dne 20. 6. 2005 na základě zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii a v souladu se 

zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 

3.3.1 Zřízení městské policie 

K zabezpečení veřejného pořádku ve městě Mikulov se zřizuje městská policie. 

3.3.2 Podrobnosti o stejnokroji strážníků 

Stejnokroj strážníka městské policie tvoří: 

a) košile s krátkým nebo dlouhým rukávem bleděmodré barvy s nárameníky téže barvy, 

nášivkou na levém předloktí určující příslušnost k městu (domovenka) a hodnostním ozna-

čením v cípech límců, 

b) tričko s krátkým rukávem s bílým nápisem „městská policie“, 

c) svetr černé barvy s výstřihem do V, 

b) kalhoty černé barvy bez lampasů,     

d) opasek černé barvy, 

e) obuv černé barvy typu - polobotky letní a zimní, vysoká obuv vzor Hi-tec letní a zimní, 

f) bunda černé barvy s nárameníky téže barvy, nášivkou na levém předloktí určující pří-

slušnost k městu (domovenka), s nášivkou specializace (např. psovod) a hodnostním ozna-

čením na pravém rameni typu bunda, pracovní bunda, parker a pláštěnka, 

g) vázanka černé barvy s nápisem či sponou „městská policie“ v bezpečnostním provedení 

s upevněním na gumu, 

h) pokrývka černé barvy s kulatým odznakem, nápisem „městská policie“ a páskou po ob-

vodu modrobílým šachovnicovým vzorem typu šestihranná čepice, bassebolka, baret, ku-

lich a kožešinová čepice (beranice), 

i) reflexní vesta s nápisem „městská policie“, 
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j) kombinéza dvou či jednodílná s nápisem „městská policie“ uprostřed na zádech a na levé 

straně prsou (nad kapsou), hodnostním označením na pravé straně prsou (nad kapsou)        

a nášivkou na levém předloktí určující příslušnost k městu (domovenku). [10] 

3.3.3 Podrobnosti o nošení stejnokroje 

(1) Strážníci nosí stejnokroj s hodnostním označením v souladu s jejich funkčním zařaze-

ním: 

a) denní výkon služby: pokrývka hlavy, bunda, svetr, košile, tričko, kravata, kalhoty           

a obuv. 

b) noční výkon služby: pokrývka hlavy, pracovní oděv – kombinéza a kalhoty jedno          

či dvoudílné (tzv. čerňáky), bunda a vysoká obuv. 

(2) Rozsah jednotlivých součástí stejnokroje a jejich užití se volí dle ročního období a pro-

váděné činnosti. 

(3) Při použití košile bez kravaty jsou rozepnuty nejvýše dva poslední knoflíky u límce. 

(4) Reflexní vesta se nosí vždy při řízení silničního provozu. 

(5) Odznak městské policie s identifikačním číslem se nosí na pravé straně prsou na bundě, 

pracovní bundě, svetru, vestě a košili. 

(6) V letním období a nočním výkonu služby při ústroji v tričku s krátkým rukávem se od-

znak městské policie s identifikačním číslem nosí na opasku na pravé straně. 

(7) Dioptrické brýle nosí strážník na základě lékařské zprávy a předloženého vyšetření        

u očního specialisty. 

(8) Sluneční brýle - nosí strážník tak, aby sloužily svému účelu. Brýle musí odpovídat váž-

nosti výkonu funkce strážníka MP. Jsou zakázány tzv.: "zrcadlové brýle", sportovní brýle    

a jiné výstřednosti. Rovněž je zakázáno nošení brýlí zavěšených na ostatních částech stej-

nokroje. 

(9) Součásti stejnokroje nelze nahrazovat částmi jiného oděvu. 

(10) Konkrétní strojenost celé směny je vždy shodná. Určuje ji velitel směny, který za ni 

zodpovídá. [10] 
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4 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 

Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor, který slouží veřejnosti. 

Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné 

činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bez-

pečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými předpisy Evropské unie nebo mezinárod-

ními smlouvami, které jsou součástí právního řádu. Policie působí na území České republi-

ky. Úkoly policie vykonávají policisté a zaměstnanci policie. [11] 

4.1 Řízení a organizace policie 

Policie je podřízena ministerstvu vnitra. Ministerstvo vytváří podmínky pro plnění úkolů 

policie. Policejní prezident odpovídá za činnost policie ministrovi. 

 

Policii tvoří útvary, jimiž jsou: 

a) Policejní prezidium České republiky v čele s policejním prezidentem, 

b) útvary policie s celostátní působností, 

c) krajská ředitelství policie, 

d) útvary zřízené v rámci krajského ředitelství. 

Policejní prezidium řídí činnost policie. [11] 

4.2 Základní povinnosti 

Policista a zaměstnanec policie jsou při plnění úkolů policie povinni dodržovat pravidla 

zdvořilosti a dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní. V případě ohrožení nebo 

porušení vnitřního pořádku a bezpečnosti, jehož odstranění spadá do úkolů policie, je poli-

cista ve službě nebo zaměstnanec policie v pracovní době povinen provést úkon v rámci 

své pravomoci nebo přijmout jiné opatření, aby ohrožení nebo porušení odstranil. Pokud to 

okolnosti dovolují, je policista před provedením úkonu, při němž dochází k přímému vy-

nucování splnění právní povinnosti nebo k přímé ochraně práv za použití síly nebo hrozby 

jejího použití, povinen použít slov „Jménem zákona!“ a odpovídající výzvy. 
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Policista a zaměstnanec policie jsou povinni: 

a) dbát, aby žádné osobě v důsledku jejich postupu nevznikla bezdůvodná újma, 

b) dbát, aby jejich rozhodnutím neprovést úkon nevznikla osobám, jejichž bezpečnost je 

ohrožena, bezdůvodná újma, 

c) postupovat tak, aby případný zásah do práv a svobod osob, vůči nimž směřuje úkon, 

nebo osob nezúčastněných nepřekročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného úko-

nem. [11] 

4.3 Krizové řízení a integrovaný záchranný systém 

Policie České republiky plní specifické úkoly při řešení krizových situací a mimořádných 

událostí a představuje jednu ze základních složek integrovaného záchranného systému. Je 

připravena řešit krizové situace související s ohrožením vnitřní bezpečnosti a veřejného 

pořádku a podílet se na ochraně obyvatelstva při vyhlášení krizového stavu. Při řešení mi-

mořádných událostí, jakými jsou například povodně, vichřice a další živelní pohromy nebo 

rozsáhlé požáry, průmyslové havárie a velké nehody v letecké, železniční a silniční dopra-

vě plní úkoly vyplývající jak ze zákona o Policii České republiky, tak ze zákona o integro-

vaném záchranném systému. Úzce přitom spolupracuje s Hasičským záchranným sborem 

České republiky, zdravotnickou záchrannou službou nebo armádními jednotkami. 

Při společném zásahu složek integrovaného záchranného systému v prostoru postiženém 

mimořádnou událostí policejní hlídky například obsazují určená stanoviště, uzavírají vnější 

zónu zásahu a regulují vstup osob a vjezd vozidel do této zóny. Policisté přímo v prostoru 

zásahu chrání bezpečnost osob a majetku, dohlížejí na bezpečnost silničního provozu, spo-

lupůsobí při zajišťování veřejného pořádku, a byl-li narušen, činí opatření k jeho obnovení. 

Podílejí se rovněž na evidenci a případné evakuaci osob a na poskytování nezbytných in-

formací o mimořádné události obyvatelstvu. Také mimo rámec společného zásahu policie 

vyvíjí činnost ve prospěch řešení mimořádné události. 

Během záchranných prací a likvidačních prací k odstranění následků mimořádné události 

policisté využívají svých zákonných oprávnění, například zakázat vstup na určené místo 

nebo požadovat od právnických i fyzických osob věcnou i osobní pomoc. V konkrétních 

případech souběžně se zásahem k ochraně obyvatelstva policie samostatně provádí úkony 
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trestního řízení zaměřené na stanovení příčiny vzniku mimořádné události a zjištění míry 

případné odpovědnosti konkrétních osob. [12] 

4.4 Mezinárodní policejní spolupráce 

Zločin nerespektuje státní hranice, a proto policejní sbory jednotlivých zemí musí vzájem-

ně spolupracovat, chtějí-li mu efektivně čelit. Dvojnásob to platí v rámci Evropské unie, 

respektive schengenského prostoru, kde vnitřní hranice nebrání volnému pohybu osob, 

zboží a kapitálu.  

Policie České republiky je všestranně zapojena do mezinárodní policejní spolupráce.     

Aktivně působí v pracovních skupinách Rady Evropské unie zaměřených na problematiku 

bezpečnosti a v Evropském policejním úřadě (Europolu), který koordinuje součinnost člen-

ských a smluvních států při potírání a prevenci organizovaného zločinu a terorismu. Poli-

cejní prezident je členem pracovní skupiny evropských policejních ředitelů, která přispívá 

k výměně strategických informací a nejlepší praxe policejních sborů. Policie České repub-

liky je rovněž napojena na Schengenský informační systém (SIS), do kterého přispívají 

bezpečnostní složky všech členských a smluvních států a který slouží ke sdílení informací 

důležitých zejména pro mezinárodní pátrání po osobách a věcech. Kontaktním místem     

pro výměnu doplňujících informací k záznamům SIS je národní centrála SIRENE. 

Konkrétním výrazem spolupráce policejních sborů v rámci Evropské unie a schengenského 

prostoru jsou například realizace evropských zatýkacích rozkazů, přeshraniční sledování    

a pronásledování pachatelů trestné činnosti nebo fungování společných center policejní      

a celní spolupráce v příhraničních oblastech. Policie České republiky je do všech těchto 

aktivit plně zapojena. Kromě toho spolupracuje s bezpečnostními sbory dalších států pro-

střednictvím členství v Mezinárodní organizaci kriminální policie (Interpol) a prostřednic-

tvím styčných důstojníků vysílaných ke službě do zahraničí. Národní ústředna Interpolu 

Praha zajišťuje nepřetržitou výměnu kriminalisticky relevantních informací s ostatními 

národními ústřednami a Generálním sekretariátem Interpolu. Styční důstojníci působí         

v zemích, které mají pro vnitřní bezpečnost České republiky a Evropské unie zvláštní   

význam. [12] 
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5 ZÁKON O POŽÁRNÍ OCHRANĚ 

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

ku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných 

událostech stanovením povinností ministerstev a jiných správních úřadů, právnických        

a fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy na úseku po-

žární ochrany, jakož i postavení a povinností jednotek požární ochrany. 

Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život      

a zdraví osob, zvířat a majetek. Při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořád-

ných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému 

nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okol-

nost, a potřebnou věcnou pomoc. 

Ministerstva a jiné státní orgány a právnické osoby, jakož i fyzické osoby vykonávající 

podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů zabezpečují plnění povinností vyplývají-

cích pro ně z tohoto zákona, předpisů vydaných na jeho základě nebo z jiných předpisů 

upravujících povinnosti na úseku požární ochrany jako nedílnou součást své řídicí, hospo-

dářské nebo jiné základní činnosti a neodkladně odstraňují zjištěné nedostatky. Právnické 

osoby a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech pro-

storách, které užívají k provozování činnosti. Za plnění povinností na úseku požární ochra-

ny u právnických osob odpovídá statutární orgán a u podnikajících fyzických osob tyto 

osoby nebo jejich odpovědný zástupce. [13] 

 

Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení do kategorií: 

a) bez zvýšeného požárního nebezpečí, 

b) se zvýšeným požárním nebezpečím, 

c) s vysokým požárním nebezpečím. 

 

Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru: 

a) provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, 

b) uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření, 
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c) ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení, 

d) poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele 

jednotky požární ochrany nebo obce. 

Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce 

poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdo-

lání požáru. [13] 

5.1 Hasičský záchranný sbor 

Zřizuje se Hasičský záchranný sbor, jehož základním posláním je chránit životy a zdraví 

obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. 

Hasičský záchranný sbor při plnění svých úkolů spolupracuje se správními úřady a jinými 

státními orgány, orgány samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, s mezinárodními 

organizacemi a zahraničními subjekty. Předmětem spolupráce je zejména stanovení práv     

a povinností při vzájemném poskytování pomoci a informací při mimořádných událostech. 

 

Hasičský záchranný sbor tvoří: 

a) generální ředitelství hasičského záchranného sboru, které je součástí Ministerstva vnitra, 

b) hasičské záchranné sbory krajů, 

c) záchranný útvar, 

d) Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýd-

ku-Místku. 

V čele generálního ředitelství je generální ředitel hasičského záchranného sboru. V čele 

hasičského záchranného sboru kraje je ředitel hasičského záchranného sboru kraje. Gene-

rální ředitelství a hasičské záchranné sbory krajů zřizují vzdělávací, technická a účelová 

zařízení hasičského záchranného sboru. Záchranný útvar plní zejména mimořádné úkoly 

hasičského záchranného sboru a k tomu provádí výcvik. Dále provádí výuku a výcvik        

k získání řidičského oprávnění a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů. Úkoly hasič-

ského záchranného sboru plní příslušníci hasičského záchranného sboru ve služebním po-

měru a občanští zaměstnanci hasičského záchranného sboru v pracovním poměru. Celkové 

početní stavy příslušníků a občanských zaměstnanců stanoví vláda. [14] 
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5.2 Hasičský záchranný sbor jako základní složka IZS 

Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimo-

řádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. Integrovaný záchranný 

systém se použije v přípravě na vznik mimořádné události a při potřebě provádět současně 

záchranné a likvidační práce dvěma anebo více složkami integrovaného záchranného sys-

tému. 

Základními složkami integrovaného záchranného systému jsou Hasičský záchranný sbor 

České republiky, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami 

požární ochrany, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky. 

Ostatními složkami integrovaného záchranného systému jsou vyčleněné síly a prostředky 

ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány 

ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní 

ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvi-

dačním pracím. Ostatní složky integrovaného záchranného systému poskytují při záchran-

ných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání. [15] 

 

5.3 Hasičský záchranný sbor při provádění záchranných a likvidačních 

prací v rámci IZS 

Při naprosté většině zásahů IZS jsou veliteli zásahů příslušníci HZS krajů, kteří následně 

zpracovávají zprávu o zásahu, která obsahuje velmi komplexní soubor údajů o zásahu a je 

považována za úřední dokument. Z tohoto dokumentu vycházejí HZS krajů při vypořádání 

případných škod, náhrad, kompenzací apod., které při zásazích IZS vzniknou. Tyto řídké 

záležitosti obvykle vyřizuje krajský úřad, ale podklady zpracovává HZS kraje. [16] 
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6 OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 

Veřejné zdraví je zdravotní stav obyvatelstva a jeho skupin, který je určován souhrnem 

přírodních, životních a pracovních podmínek a způsobem života. 

Ochrana a podpora veřejného zdraví je souhrn činností a opatření k vytváření a ochraně 

zdravých životních a pracovních podmínek a zabránění šíření infekčních a hromadně se 

vyskytujících onemocnění, ohrožení zdraví v souvislosti s vykonávanou prací, vzniku ne-

mocí souvisejících s prací a jiných významných poruch zdraví a dozoru nad jejich zacho-

váním. Ohrožením veřejného zdraví je stav, při kterém jsou obyvatelstvo nebo jeho skupi-

ny vystaveny nebezpečí, z něhož míra zátěže rizikovými faktory přírodních, životních nebo 

pracovních podmínek překračuje obecně přijatelnou úroveň a představuje významné riziko 

poškození zdraví. 

Hodnocením zdravotních rizik je posouzení míry závažnosti zátěže populace vystavené 

rizikovým faktorům životních a pracovních podmínek a způsobu života. Podkladem pro 

hodnocení zdravotního rizika je kvalitativní a kvantitativní odhad rizika. Výsledek hodno-

cení zdravotního rizika je podkladem pro řízení zdravotních rizik, čímž se rozumí rozho-

dovací proces s cílem snížit zdravotní rizika. [17] 

6.1 Hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů 

sociální péče 

Poskytovatel zdravotních služeb nebo osoba provozující ústav sociální péče nebo ústav 

sociální péče státu (dále jen "osoba poskytující péči") jsou povinny činit hygienická            

a    protiepidemická opatření k předcházení vzniku a šíření nemocničních nákaz. Nemoc-

niční nákazou je nákaza vnitřního (endogenního) nebo vnějšího (exogenního) původu,   

která vznikla v příčinné souvislosti s pobytem nebo výkony prováděnými ve zdravotnickém 

zařízení nebo ústavu sociální péče v příslušné inkubační době. 

Osoba poskytující péči je povinna stanovit opatření v provozním řádu. Poskytovatelé zdra-

votních služeb, jejichž součástí je dětský domov pro děti do 3 let věku jsou povinni v pro-

vozním řádu dále upravit režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí a režim 

stravování. Návrh provozního řádu a změnu provozního řádu schvaluje rozhodnutím pří-

slušný orgán ochrany veřejného zdraví. [17] 
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7 CÍLE A METODIKA 

7.1 Cíl práce 

Cílem práce je legislativně rozebrat oblasti související s bezpečností a ochranou zdraví, 

posouzení bezpečnosti a ochrany zdraví obyvatelstva v Mikulově a návrh opatření na za-

bezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví občanů v Mikulově. Legislativu jsem rozebral       

v teoretické části, k posouzení bezpečnosti a ochrany zdraví jsem použil dotazník jako pro-

středek pro zjištění současného stavu. Dotazník byl koncipován na danou problematiku      

a na jeho základě byly postaveny i některé návrhy opatření. 

7.2 Metody využité při zpracování bakalářské práce 

V práci jsem využil a aplikoval dvě metody: 

7.2.1 Sběr a dotazníkové šetření 

Tato metoda slouží k tomu, aby bylo získáno co nejvíce respondentů, resp. co největší po-

čet  názorů, pohledů na věc a informací na problematiku, která souvisí se zadáním bakalář-

ské práce. Sběr, resp. vrácení vyplněných dotazníků bylo prováděno prostřednictvím         

e-mailu a v tištěné podobě. Dotazníkové šetření je realizováno formou - zadání otázky, graf 

a zhodnocení získaných výsledků. Na základě jednotlivých otázek z dotazníku byla posou-

zena aktuální situace ve městě a také návrhy opatření. 

7.2.2 Jednoduchá bodová polo-kvantitativní metoda „PNH“ 

Pomocí této jednoduché metody se vyhodnocuje příslušné riziko ve třech jeho složkách     

a to s ohledem na: 

1. pravděpodobnost vzniku (P), 

2. pravděpodobnost následků (N) - závažnost a 

3. názor hodnotitelů (H). 

Celkové hodnocení rizika lze pak následovně po stanovení jednotlivých činitelů získat sou-

činem, jehož výsledkem je pak ukazatel míry rizika - R. [18] 

R = P x N x H 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 
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8 POČÁTKY ZABEZPEČENÍ MIKULOVA 

8.1 Hrad, dnešní zámek 

Od vzniku Velkomoravské říše v 9. století patřilo území pod Pálavou k místům, která hrála 

důležitou roli v politických sporech s jižními sousedy. Od roku 1082, kdy bylo toto území 

připojeno k Moravě, získalo České království Mikulovem důležitý geografický bod         

pro obranu nově vzniklé moravsko - rakouské hranice. Funkci jejího strážce měla již          

v 11. a 12. století roubená stavba na vrcholu Zámeckého kopce, jak potvrdil archeologický 

průzkum. Později stavba vyhořela a v průběhu první poloviny 13. století byl z podnětu 

Přemysla Otakara I. nebo jeho bratra, moravského markraběte Vladislava Jindřicha,          

na vápencových útesech nad vsí vybudován kamenný hrad. 

Jádrem stavby byl věžovitý palác ve tvaru nepravidelného čtyřúhelníku o rozměrech         

11 × 16,5 m, zdi hradu dosahovaly šířky až 2 m. Dnes se v těchto místech nachází Sál 

předků. Součástí pozdně románského hradu byla i okrouhlá věž umístěná vedle brány.       

S palácem byla spojena zřejmě mostem v poschodí. 

 

Obrázek č. 1 - Zámek v Mikulově [Zdroj: vlastní] 

V roce 1249 postoupil moravský markrabě, pozdější král Přemysl Otakar II., Mikulov Jin-

dřichovi z Liechtensteina. Právě se jménem tohoto rodu, původem ze Štýrska, jsou spojeny 

středověké dějiny mikulovského hradu. Vzhledem k nutnosti zlepšení obranyschopnosti 
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stavby a potřebě zajistit bydlení větvící se rodině byl hrad zpevňován a zvětšován. Snad 

ještě ve 13. století vznikla válcová věž s břitem - hranou obrácenou ve směru útoku z dů-

vodů zmenšení síly průrazu koule vypálené proti zdi. Vlastní jižní hrad byl přístupný bra-

nou vytesanou ve skále mezi palácem a okrouhlou věží. Její dva gotické portály pocházejí  

z přelomu 13. a 14. století. 

 

Obrázek č. 2 - Věž s břitem [Zdroj: vlastní] 

Nejdochovanějším gotickým prostorem hradu je osmiboká kaple z roku 1380, zasvěcená 

Panně Marii a sv. Janovi Evangelistovi, vestavěná do patra válcové věže, která se tyčí 

vedle vstupu do jižního nádvoří. V interiéru hradní kaple se zachovala žebrová klenba se 

svorníkem s reliéfem Kristovy hlavy. V průběhu první poloviny 15. století byl hrad rozší-

řen severním směrem o předhradí chráněné hranolovou věží. 

Nebezpečí tureckých vpádů a vývoj střelných zbraní si vynutily rozsáhlou přestavbu hradu, 

zahájenou někdy okolo roku 1540. Tehdy byly vybudovány čtyři mohutné nárožní bastiony 

se zaoblenými čely, vysunuté výrazně nad útesy kopce. Severní bastion (dnešní Sál předků) 

přitom pohltil budovu románského obytného paláce. Na prvním předhradí byla v 16. století 

zesílena brána u břitové věže a při ní vystavěna třičtvrtěkruhová věž (dnes zvaná Udíren-

ská). Druhé předhradí již nebylo dále opevňováno, ale na protějším Kozím vršku byla vy-

stavěna dělostřelecká věž. 
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Liechtensteinům patřil Mikulov až do roku 1560, kdy jej získal na krátkou dobu rod      

Kereczényiů. Od roku 1575 byl v držení Dietrichsteinů, v jejichž majetku zůstal až do roku 

1945. Za Františka Dietrichsteina (1570-1636), kardinála a olomouckého biskupa, byla 

započata náročná přestavba hradní pevnosti v reprezentativní renesanční knížecí zámek. 

[19] 

 

8.2 Městské hradby 

Město Mikulov bylo již od 14. století obehnáno středověkými městskými hradbami, které   

v přibližném tvaru obdélníku vymezily vlastní jádro města a na západě se připojovaly       

na rozsáhlé opevnění hradu. Hradby byly tvořeny jednoduchou vysokou kamennou zdí.    

Tu přerušovaly pouze dvě brány. Na severu brána Horní (Brněnská) a na jihu brána Dolní 

(Vídeňská). Později byla na severovýchodě zbudována malá fortna. V 16. století byly       

na obou východních nárožích a ve středu východní strany zbudovány okrouhlé bašty. Měst-

ské hradby i brány vydržely v plném rozsahu až do roku 1824. 

 

Obrázek č. 3 - Městské hradby [Zdroj: vlastní] 

 

Do současnosti se z bývalých hradeb zachoval pouze souvislý úsek hradby kolem celé vý-

chodní strany města s válcovou baštou ve středu východní strany, část úseku na severní 
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straně města a torzo bývalé severovýchodní fortny ve Vrchlického ulici (při Dietrichstein-

ské hrobce). [20] 

 

8.3 Kozí hrádek 

Kozí hrádek se odedávna podílel na strategické kontrole cest spojujících Brno s Vídní a tak 

spoluzabezpečoval náležitou ochranu. 

 

Obrázek č. 4 - Kozí hrádek [Zdroj: vlastní] 

 

Na vrcholu Kozího vrchu byla v 15. století vybudována dvoupatrová dělostřelecká věž       

s ochozem, prolomená střílnami. Vybudování této věže přispělo ke zlepšení obranné tech-

niky Mikulova, zejména mikulovského hradu (dnešního zámku), který tímto získal velmi 

dobré obranné schopnosti nejen u nás, ale i v rámci střední Evropy. Dodnes se dochovalo 

toto pozdně gotické předsunuté opevnění s břitem. [21] 
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9 ZABEZPEČENÍ V OBDOBÍ PŘED DRUHOU SVĚTOVOU 

VÁLKOU 

V roce 1934 začalo Československo na svém území připravovat zahájení výstavby stálého 

opevnění. V letech následujících vyrostly v pohraničí první pevnostní objekty. Vedle pě-

chotních srubů a objektů lehkého opevnění to byly i tvrze, které tvořily jeho nejmohutnější 

a zároveň i nejnákladnější součást. [22] 

Výstavba opevnění v ČSR v meziválečném období byla reakcí na nepříznivou mezinárodní 

politickou situaci, kterou vyvolával především bouřlivý vývoj událostí v Německu. To se 

totiž za přihlížení celého světa nejen připravovalo na válku, ale později ji také za tichého 

souhlasu evropských mocností rozpoutalo. Výstavba opevnění nebyla tehdy zase až tako-

vou zvláštností, vznik opevnění u nás jen navazoval na podobnou činnost snad všech     

evropských států. [23] 

Tragické události roku 1938 a odhodlání k obraně státu dnes připomínají tisíce železobeto-

nových objektů československého opevnění, které jsou roztroušeny nejen v pohraničních 

oblastech. Řada z nich byla v nedávné minulosti přeměněna v muzea vojenské historie. 

[24] 

 

9.1 Pěchotní srub MJ-S 29 „Svah“ - Pevnost Mikulov 

Je typickým představitelem těžkého opevnění (dále jen "TO") budovaného v 30. letech 

minulého století, které mělo zabránit vpádu nepřátelských armád na území bývalé Česko-

slovenské republiky.  
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Obrázek č. 5 - Pěchotní srub MJ-S 29 „Svah“ [Zdroj: vlastní] 

 

Jedná se o izolovaný dvoukřídlý dvoupatrový pěchotní srub ve II. třídě odolnosti (strop je  

2 m silný, čelní stěna 2,25 m a obvodové stěny 1 m), jehož úkolem bylo ničit lehké pancé-

řové vozidla a živou sílu nepřítele. Objekty TO se měly budovat ve vzdálenosti mezi 900 - 

1200 metrů. Využívaly systém tzv. boční palby, kdy objekty jsou jakoby zády k hranicím, 

to je výhodné zejména pro horší lokalizaci, ostřelování a hlavně objekty se navzájem pa-

lebně překrývají, čímž zhoršují šance nepřítele pro vpád na naše území a při jejich dobývá-

ní.  

Linie TO se na jižní Moravě začala plánovat až po připojení Rakouska k Německu 

v březnu 1938 a samotná betonáž měla probíhat od září do listopadu (popř. jara 1939). Vý-

stavbu však přerušila Mnichovská dohoda, proto se na jihu Moravy nachází pouze 6 posta-

vených objektů TO z původně plánované souvislé linie. Tyto objekty přečkaly válku ve 

svém téměř původním stavu, pouze hlavní střílny (pro kanón a kulometné dvojče) byly 

okupačními vojsky vytrženy a odvezeny. Od roku 1949 byly objekty TO a LO (lehkého 

opevnění) během tzv. reaktivace dostavěny a dozbrojeny. [25] 



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 34 

 

10 OBDOBÍ PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE 

Po konci druhé světové války na jaře roku 1945 byla v čerstvě osvobozeném pohraničí slo-

žitá situace. Vedle jednotek spojenců, tedy Sovětů a Američanů, na pořádek dohlížely         

i "revoluční jednotky" a narychlo zmobilizované vojenské jednotky. Síly v pohraničí však 

stále nestačily k ovládnutí a zabezpečení pohraničí, kde stále žily téměř 3 miliony němec-

kého obyvatelstva. Situaci měl zlepšit příchod exilové armády z Británie a Sovětského sva-

zu. Úsek od Slavonic k Bratislavě připadl 4. divizi, jejíž základ tvořila bývalá 4. čs. samo-

statná brigáda v SSSR. 

10. června byly po dohodě MNO a MV rozpuštěny veškeré ozbrojené jednotky kromě    

armády a SNB. Velký význam pro řešení otázky zajištění bezpečnosti bylo zřízení vojensky 

organizovaného Pohotovostního pluku 1. Národní bezpečnosti, který měl sloužit k řešení 

různých kritických situací, především v pohraničních oblastech. 

V důsledku únorových událostí roku 1948 došlo k velké vlně ilegálních útěků z Českoslo-

venska. Podle dobových odhadů uprchlo v období od února do června přes 3 000 osob.    

Na tuto situaci reagovala vláda opětovným vysláním vojenských asistenčních oddílů        

do pohraničí, kde měly s příslušníky SNB střežit hranici. Do roku 1951 pak probíhaly po-

stupné změny organizační struktury ochrany státní hranice, mezi kterými bylo například 

zrušení finanční stráže. 

Přes provedené změny k ilegálním přechodům docházelo dále. Jako možné řešení se nabí-

zelo využití vojáků základní služby a po sovětském vzoru přejít k důslednému vojskovému 

systému střežení státní hranice, o čemž bylo rozhodnuto k 1. lednu roku 1951. Výsledkem 

tohoto rozhodnutí bylo zaujetí tzv. nové sestavy Pohraniční stráže a k vytvoření pohranič-

ních brigád. Důsledkem těchto opatření bylo početní posílení útvarů PS a změna způsobu 

střežení hranice. Každá pohraniční brigáda se skládala z velitelství, pohraničních praporů, 

rot a jednotek přímo podřízených velitelství brigády. K neprostupnosti hranic vedle již 

zmíněných opatření přispěl i pohraniční režim, který omezoval vstup, pobyt a pohyb          

v blízkosti státních hranic zavedením tzv. hraničního a zakázaného pásma. Hodnota ostra-

hy hranice tak výrazně vzrostla. Již v roce 1951 bylo zadrženo 2 224 narušitelů včetně 62 

agentů zahraničních rozvědek. 

V roce 1966 byl tzv. vojskový systém střežení hranic s NDR zrušen, což vedlo ke zrušení 

karlovarské a děčínské brigády. Jejich úseky a úkoly převzala pohraniční oddělení VB.      
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V tomto roce byla Pohraniční stráž vyňata z kompetence Ministerstva vnitra ČSSR a při-

členěna k Ministerstvu národní obrany. Tento stav vydržel jen do 1. 1. 1972, kdy byla opět 

podřízena Federálnímu ministerstvu vnitra a velitelství Pohraniční stráže převzalo odpo-

vědnost i za střežení státních hranic se socialistickými zeměmi. 

27. září 1991 vstoupil v platnost Zákon o Federálním policejním sboru a Sboru hradní poli-

cie. Tímto zákonem byl zrušen Zákon č. 69/1951 Sb., vyhlášky FMV z roku 1970 a 1984   

o pomocnících PS a Nařízení MNB z roku 1951 o právu příslušníků PS použít zbraně. [26] 

 

10.1 Situace v Mikulově 

Významnou a specifickou složkou mikulovské společnosti byli představitelé ozbrojených 

sil dislokovaných ve městě v souvislosti s polohou města v těsné blízkosti železné opony. 

Její budování v podobě vzniku zakázaného a hraničního pásma spadalo do samého počátku 

padesátých let, kdy také vznikla Pohraniční stráž (PS) jako speciální ozbrojená složka mi-

nisterstva národní bezpečnosti. V sestavě PS spadal Mikulov pod 4. znojemskou brigádu   

a 3. prapor Hrušovany. Samotný prostor Mikulova pak měla do roku 1954 na starost       

15. (od roku 1954 20. a ještě později 22.) rota Mikulov. V roce 1964 bylo původní hraniční 

pásmo zúženo a převzalo v podstatě funkci dosavadního pásma zakázaného. Tato zóna 

zakázaného pohybu měla rozdílnou hloubku, na silnici vedoucí k hranici dosahovala prak-

ticky na hranici města. 

Po přechodném zařazení Pohraniční stráže do struktury Československé lidové armády      

v šedesátých letech se po nástupu normalizace opět stala součástí rezortu vnitra. Posádka 

zejména prostřednictvím vlastní stranické buňky uplatňovala svůj vliv také na život a řízení 

města, vojáci základní služby patřili k místní každodennosti se všemi důsledky. Důstojníci 

byli zastoupeni v národních výborech a dalších orgánech. Mikulovská posádka byla po roce 

1989 vnímána jako jeden ze symbolů komunistické vlády. Vedení města proto také počát-

kem devadesátých let usilovalo o její zrušení. V pozdější době, kdy ke zrušení skutečně 

došlo, se tomu již město z ekonomických důvodů snažilo zabránit. [27] 
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11 SCHENGENSKÝ PROSTOR 

Schengenský prostor a spolupráce jsou založeny na Schengenské dohodě z roku 1985.     

Od pátku 21. 12. 2007 se Česká republika nachází v tzv. schengenském prostoru, který 

zahrnuje území většiny evropských států. Osoby pak mohou překračovat hranice smluvních 

států na kterémkoliv místě, aniž by musely projít hraniční kontrolou. Země Schengenu za-

vedly pro celý prostor společnou vízovou politiku a dohodly se na zavedení účinných kont-

rol na vnějších hranicích. Vnitřní hranice z hlediska pohybu osob a zboží de facto neexistu-

jí. Lze však na nich po omezenou dobu obnovit kontroly tehdy, pokud si to vyžaduje za-

chování veřejného pořádku či vnitrostátní bezpečnosti. 

Pohraniční policie byla po vstupu České republiky do Schengenu zrušena. O udržení po-

řádku v pohraničí se v současné době starají obvodní oddělení PČR a příslušníci cizinecké 

policie. Jsou prováděny namátkové kontroly projíždějících automobilů v rámci pátrání     

po hledaných osobách, věcech či nelegálních migrantech. [28] 

 

 

Obrázek č. 6 - Jedno z posledních razítek do pasu z hraničního přechodu Mikulov 

[29] 
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12 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

Dotazníkové šetření je realizováno formou - zadání otázky, graf a shrnutí získaných vý-

sledků slovně na konci každé otázky. Kompletní dotazník je přiložen v příloze této baka-

lářské práce. Dotazník byl vytvořen pro účely bakalářské práce a otázky byly zaměřeny     

na bezpečnost, zdraví a životní podmínky ve městě Mikulov. Otázek bylo celkem 22,         

z toho 16 uzavřených, 5 polouzavřených a 1 otevřená. Na každou otázku se vybírala jen 

jedna nejvhodnější odpověď. Dotazník byl rozesílán dvěma způsoby, buď e-mailově nebo 

v tištěné podobě. Počet vyplněných dotazníků byl 100. Zastoupení pohlaví je 50 mužů       

a 50 žen. Věk je vyvážený a to 25 respondentů z každé věkové kategorie, aby každá měla 

stejný podíl na celkových výsledcích. Většina respondentů, kteří dotazník vyplnili, bydlí     

v Mikulově, jen několik bydlí v nejbližším okolí, ale i ti jsou velkou měrou zainteresovaní 

do dění ve městě. Nyní si rozebereme otázku po otázce grafem a také komentářem, který 

zhodnotí a shrne získané výsledky. 

12.1 Otázky statistické (č. 1 - 3) 

Otázka č. 1 

Jste: a) muž  b) žena 

 

Graf č. 1 - Pohlaví respondentů 

Na prvním grafu vidíme, že zastoupení pohlaví respondentů je 50 mužů a 50 žen, tedy  

dokonalou rovnost. Obě pohlaví mají tak stejnou váhu při ovlivňování celkových výsledků. 
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Otázka č. 2 

Věk: a) méně než 20  b) 20 - 40  c) 41 - 59  d) 60 a více 

 

Graf č. 2 - Věk respondentů 

U věku respondentů je také dodržena rovnost. Máme čtyři věkové kategorie a každá z nich 

má 25 respondentů. 

 

Otázka č. 3 

Místo bydliště, popř. trvalého pobytu na Mikulovsku? 

 

Graf č. 3 - Bydliště respondentů 
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Poslední statistická otázka se týká bydliště respondentů. Všechny otázky se váží k Mikulo-

vu, proto také většina respondentů, přesněji 87 %, bydlí v Mikulově. 

 

12.2 Otázky zaměřené na bezpečnost (č. 4 - 16) 

Otázka č. 4 

Cítíte se v Mikulově bezpečně? 

 

Graf č. 4 - Pocit bezpečí 

 

První otázka zaměřená na bezpečnost nám ukazuje, že téměř 2/3 lidí se cítí v Mikulově 

spíše bezpečně. Pro druhou nejčastější odpověď "zcela bezpečně" se vyjádřila 1/4 dotáza-

ných. Celkem tedy jednoznačně převažuje pocit bezpečí.  
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Otázka č. 5 

Stali jste se obětí přestupku či trestného činu? 

 

Graf č. 5 - Oběti přestupku či trestného činu 

Ze 100 dotázaných se 38 stalo obětí přestupku či trestného činu, 62 nikoliv. Na tuto otázku 

přímo navazuje následující otázka, která zjišťuje, na koho se oběti obracejí. 

 

Otázka č. 6 

V případě, že ano, na koho jste se obrátili? 

 

Graf č. 6 - Na koho se oběti obracejí 
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Nejčastěji se oběti, na které je spáchán přestupek či trestný čin, obracejí na Policii ČR, 

konkrétně v 52 % případů. Na městskou policii připadá 29 % případů. 8 % uvedlo, že si 

vše řeší sami a 5 % událost neoznámilo. 

 

 

Otázka č. 7 

Nejvíce nebezpečné místo v Mikulově je podle Vás? 

 

Graf č. 7 - Nejvíce nebezpečné místo 

 

Jako nejvíce nebezpečné místo označila téměř polovina všech dotázaných neosvětlené 

ulice. 1/4 uvedla sídliště a 17 % ul. Piaristů, pravděpodobně z důvodu, že se na ní 

vyskytuje hodně barů a hospod (noční život). 6 % dotázaných nezná v Mikulově 

nebezpečné místo. 
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Otázka č. 8 

Naopak nejvíce bezpečné místo je podle Vás? 

 

Graf č. 8 - Nejvíce bezpečné místo 

Náměstí a místa pod dohledem kamerového systému města uvedlo shodně 44 % 

respondentů jako nejvíce bezpečná místa. 6 % za bezpečné místo označilo osvětlenou ulici 

a 4 % uvádí, že v Mikulově nezná bezpečné místo. 

Otázka č. 9 

Jak jste v Mikulově spokojeni s činností městské policie? 

 

Graf č. 9 - Spokojenost s městskou policií 
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Pro spokojenost s městskou policií se vyslovilo 54 % respondentů. 35 % označilo, že neví. 

5 % je s činností městské policie nespokojeno, dokonce 4 % velmi nespokojena. 2 % jsou 

velmi spokojena s prací, kterou městská policie odvádí. 

 

 

Otázka č. 10 

Jak jste v Mikulově spokojeni s činností Policie ČR? 

 

Graf č. 10 - Spokojenost s Policií ČR 

 

Pro spokojenost s Policií ČR se vyslovilo 54 % respondentů. 37 % označilo, že neví. 

Nespokojeno s činností Policie ČR je 5 %. Velmi spokojeni jsou 3 % dotázaných. 1 % je 

velmi nespokojeno s prací, kterou Policie ČR odvádí. 
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Otázka č. 11 

Co byste zlepšili na bezpečnostních složkách ve městě? 

 

Graf č. 11 - Co zlepšit na bezpečnostních složkách 

 

Zlepšit na bezpečnostních složkách by chtěla více než polovina dotázaných, přesněji 58 %, 

aby bylo více pěších hlídek v ulicích města. Další nejvíce frekventovaná odpověď s 22 % 

byl kamerový systém, tzn. více kamer a častější monitoring. 7 % respondentů si myslí, že 

by mezi Policií ČR a městskou policií měla být lepší vzájemná spolupráce. 

 

 

Otázka č. 12 

Je prevence kriminality ve městě dostatečná? 
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Graf č. 12 - Dostatečnost prevence kriminality 

Skoro polovina (46 %) respondentů na otázku, zda je prevence kriminality ve městě 

dostatečná, odpovědělo, že neví. Pro nedostatečnou prevenci dalo svůj hlas 36 % 

dotázaných. Bohužel nejmenší podíl měla odpověď, že prevence kriminality je ve městě 

dostatečná s 18 %. Poměr ano a ne je přesně 1:2. 

 

Otázka č. 13 

Co děláte pro své osobní bezpečí? 

 

Graf č. 13 - Co děláme pro své osobní bezpečí 
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Téměř 1/3 respondentů, přesněji 32 % uvedlo, že pro své osobní bezpečí nedělá nic 

zvláštního, jednoduše nic neobvyklého. Další dvě nejčastější odpovědi měly shodně 24 %. 

Za prvé, že lidé mají bezpečnostní prvky na místě, kde bydlí (bezp. zámek, mříže, kamery, 

zabez. systém a jiné) a za druhé, že se vyhýbají nebezpečným místům. 9 % uvedlo, že 

vlastní obranný sprej a 5 % označilo možnost, že mají psa pro větší pocit osobního bezpečí. 

3 lidé, že si pořídili zbraň a 2 lidé chodí na sebeobranu. 

 

Otázka č. 14 

Myslíte si, že kamerový systém pomáhá v boji s kriminalitou? 

 

Graf č. 14 - Pomáhá kamerový systém v boji s kriminalitou 

 

Rovná polovina lidí odpovědělo, že kamerový systém spíše pomáhá v boji s kriminalitou, 

38 % vyslovilo, že určitě pomáhá. Celkově je tedy 88 % dotázaných spokojeno s funkcí 

kamerového systému ve městě. Jen 6 % si myslí, že spíše nepomáhá, 1 %, že určitě 

nepomáhá. 3 % nemohou nebo nedovedou posoudit, zda je či není kamerový systém 

prospěšný. Jeden respondent označil, že kamerový dohled ve městě je zásah do soukromí. 
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Otázka č. 15 

Kterým druhem trestné činnosti se cítíte být nejvíce ohroženi? 

 

Graf č. 15 - Nejvíce ohroženi se cítíte být 

 

Jako největší ohrožení lidé vnímají kapesní a drobné krádeže a zároveň krádeže vloupáním 

- do bytů, domů, chat, sklepů atd. Tyto dvě možnosti zatrhlo shodně 34 % respondentů.   

16 % lidí má obavy z ublížení na zdraví. 11 % z krádeží aut a věcí z vozidel. Odpověď 

nevím označilo 5 % dotázaných. 
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Otázka č. 16 

Soudíte, že v posledních 5 letech se změnila bezpečnostní situace v Mikulově? 

 

Graf č. 16 - Bezpečnostní situace se v posledních 5 letech 

 

54 % respondentů nedovede posoudit, zda se bezpečnostní situace za posledních 5 let nějak 

změnila. 22 % se vyslovilo pro to, že se zlepšila, oproti 7 %, kteří si myslí, že se zhoršila. 

17 % dalo, že bezpečnostní situace v posledních 5 letech zůstala stejná. 

 

12.3 Otázky zaměřené na životní podmínky (č. 17 - 20) 

Otázka č. 17 

Jste spokojeni s životními podmínkami v Mikulově? 
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Graf č. 17 - Spokojenost s životními podmínkami 

 

Spokojeno s životními podmínkami je celých 86 % dotázaných, navíc dalších 5 % je velmi 

spokojeno. 6 % je naopak nespokojeno a 1 % velmi nespokojeno. 2 % neví. 

 

Otázka č. 18 

Soudíte, že v posledních 5 letech se změnily životní podmínky v Mikulově? 

 

Graf č. 18 - Životní podmínky se v posledních 5 letech 
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Pro zlepšené životní podmínky v posledních 5 letech je 46 % respondentů, oproti pouhým 

4 % co tvrdí, že se zhoršily. 1/4 říká, že zůstaly stejné a stejný počet nedovede tuto otázku 

posoudit. 

 

Otázka č. 19 

Hluk ve městě je? 

 

Graf č. 19 - Hluk ve městě 

 

49 % dotázaných hodnotí hluk ve městě jako přijatelný, 46 % jako většinou přijatelný.     

To dělá dohromady zcela přavažujících 95 % respondetů, kteří jsou spokojeni               

nebo většinou spokojeni s mírou hluku ve městě. Další uvedené hodnoty u zbylých 

odpovědí jsou zanedbatelné. 

 

 

 

 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 51 

 

Otázka č. 20 

Noční klid ve městě je? 

 

Graf č. 20 - Dodržování nočního klidu 

 

Co se týká nočního klidu, jednoznačně dominuje odpověď, že je většinou dodržován          

s 84 %, navíc další 2 % označila, že je zcela dodržován. 5 % říká, že dodržován není a 7 % 

dodržování nočního klidu nedovede určit. 2 lidé se přiznali, že sami ruší noční klid           

ve městě. 

 

12.4 Otázky zaměřené na zdraví (č. 21 - 22) 

Otázka č. 21 

Zdravotnická péče a služby jsou podle Vás v Mikulově? 
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Graf č. 21 - Zdravotnická péče a služby ve městě 

 

Zdravotnická péče a služby v Mikulově jsou podle 41 % respondentů dobré, podle 16 % 

velmi dobré a jeden člověk je označil za vynikající. Na druhou stranu 20 % lidí si myslí, že 

jsou jen dostatečné a dokonce 22 % tvrdí, že jsou nedostatečné. 

 

Otázka č. 22 

Co byste zlepšili na zdravotnických a lékařských službách v Mikulově? 

Na tuto jedinou otevřenou otázku byly nejčastěji tyto odpovědi: 

1. Nepřetržitá lékařská pohotovostní služba. 

2. Znovuzavedení lékařské služby první pomoci (LSPP). 

3. Obměnit lékařský personál za mladší kolegy. 

4. Více stomatologů. 

5. Lepší kvalifikace doktorů, zubařů a zdravotnického personálu. 

6. Zlepšení technické vybavenosti. 

7. Dostupnost primární péče. 

8. Zvýšení kvality lékařské péče ve spádové nemocnici v Břeclavě.
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12.5 Shrnutí dotazníkového šetření 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že v Mikulově se cítí lidé spíše až zcela bezpečně.  

Dále, že více než 60 % občanů se nestalo obětí přestupku či trestného činu. V opačném 

případě se lidé, na kterých byl spáchán přestupek či trestný čin, obracejí ve větší míře       

na Policii ČR než na městskou policii. Nejvíce nebezpečná místa jsou pro nás neosvětlené 

ulice, sídliště a ul. Piaristů. Naopak nejvíce bezpečně se cítíme na náměstí a na místech   

pod dohledem kamerového systému města. S činností městské policie a policie ČR jsme 

jednoznačně spokojeni než nespokojeni.  

Na bezpečnostních složkách bychom přivítali více pěších hlídek a také zkvalitnění kame-

rového systému, konkrétně více kamer a častější monitoring. Prevence kriminality je spíše 

nedostatečná než dostatečná, ale především lidé neví, jaké opatření jsou uskutečňovány 

skrze tuto problematiku. Pro své osobní bezpečí neděláme nic zvláštního, snad jen, že se 

vyhýbáme nebezpečným místům a opatřujeme své bydliště bezpečnostními prvky. Jsme 

názoru, že kamerový systém spíše až určitě pomáhá v boji s kriminalitou a máme k němu 

tedy kladný postoj. Největší rizika, kterými se cítíme být ohroženi, jsou kapesní a drobné 

krádeže, krádeže vloupáním, ublížení na zdraví, krádeže aut a odcizení věcí z vozidel. 

S životními podmínkami v Mikulově je spokojeno a velmi spokojeno přes 90 % obyvatel, 

což je vynikající výsledek a navíc téměř 50 % lidí si myslí, že v posledních 5 letech se ještě 

zlepšily! 

Pro hluk ve městě jako přijatelný nebo většinou přijatelný se vyslovilo 95 % respondentů. 

Noční klid je také většinou dodržován dle výsledků dotazníkového šetření. Zdravotnickou 

péči a služby vnímáme v Mikulově převážně jako dobré. 
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13 JEDNODUCHÁ BODOVÁ POLO-KVANTITATIVNÍ METODA 

„PNH“ 

Pomocí této metody vyhodnotím příslušné riziko ve třech jeho složkách a to s ohledem na: 

1. pravděpodobnost vzniku (P), 

2. pravděpodobnost následků (N) - závažnost a 

3. názor hodnotitelů (H) 

 

P – pravděpodobnost vzniku a existence nebezpečí 

Nahodilá = 1 

Nepravděpodobná = 2 

Pravděpodobná = 3 

Velmi pravděpodobná = 4 

Trvalá = 5 

 

N – možné následky ohrožení 

Poškození zdraví bez pracovní neschopnosti = 1 

Absenční úraz (s pracovní neschopností) = 2 

Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci = 3 

Těžký úraz a úraz s trvalými následky = 4 

Smrtelný úraz = 5 

 

H – názor hodnotitelů 

Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení = 1 

Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení = 2 

Větší, nezanedbatelný vliv na míru ohrožení a nebezpečí = 3 
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Velký a významný vliv na míru ohrožení a nebezpečí = 4 

Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí = 5 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pro posouzení a vyhodnocení zdrojů rizik použiju následující specifikace, kterou zazname-

nám do sloupců "P", "N", "H" v tabulce. 

Celkové hodnocení rizika pak následně po stanovení jednotlivých činitelů získám souči-

nem, jehož výsledkem je pak ukazatel míry rizika - R. 

 

R = P x N x H 

 

Rizikový stupeň 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

R 

> 100 

51 ÷ 100 

11 ÷ 50 

3 ÷ 10 

< 3 

Míra rizika 

Nepřijatelné riziko 

Nežádoucí riziko 

Mírné riziko 

Akceptovatelné riziko 

Bezvýznamné riziko

 

Bodové rozpětí vyjadřuje naléhavost úkolu přijetí opatření ke snížení rizika a prioritu bez-

pečnostních opatření, který by měl být obsažen v plánu zvýšení úrovně bezpečnosti, jenž 

by měl být součástí vyhodnocení a dokumentace rizik. [18] 
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Tabulka č. 1 - Vybraná rizika pomocí metody "PNH" [Zdroj: vlastní] 

 

Vybral jsem 11 různých situací, které by mohly velmi reálně nastat. Jsou to případy jako 

přepadení za různých okolností, ozbrojené přepadení ve dne a v noci, napadení psem s ná-

hubkem a bez něj, srážka cyklisty s chodcem, srážka řidiče automobilu s cyklistou a srážka 

řidiče automobilu s chodcem. Jednotlivé druhy nebezpečí jsem blíže specifikoval, určil 

jejich P, N a H a na základě těchto třech složek jsem vyhodnotil celkové riziko u každé 

varianty. U každé situace jsem navrhl opatření ke snížení rizika. 

U osmi případů vyšel rizikový stupeň číslo 3, což odpovídá mírnému riziku. U dvou, a to   

u přepadení ve dne na náměstí a na místě pod dohledem kamerového systému vyšel riziko-

vý stupeň číslo 4, to znamená akceptovatelné riziko. Naopak u jednoho (ozbrojené přepa-

dení v noci) odpovídá riziko stupni číslo 2, a to je nežádoucí riziko! 

Závěrem považuji ozbrojené přepadení v noci za situaci, na kterou by měl být brán největší 

zřetel, největší stupeň opatrnosti a k tomu i odpovídající opatření ke snížení rizika. 
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14 NÁVRHY OPATŘENÍ NA ZABEZPEČENÍ BEZPEČNOSTI A 

OCHRANY ZDRAVÍ OBČANŮ V MIKULOVĚ 

14.1 Návrhy bezpečnostních opatření 

 

1. Zvýšení frekvence pěších hlídek 

Jak již vyplynulo i z dotazníkového šetření, na prvním místě bych zvýšil frekvenci pěších 

hlídek a obchůzek policistů nebo také jejich častější projíždění městem policejními vozy     

z důvodu prevence a předcházení možných přestupků a trestných činů. Tento krok by odra-

zoval eventuální pachatele ke konání trestné činnosti nebo alespoň částečně snížil počet 

těchto činů. 

 

2. Zlepšit kamerový systém 

Za druhé by to byl kamerový systém, konkrétně více kamer na problémových a klíčových 

místech ve městě a častější monitoring těchto nových i dosavadních kamer. A také zlepšit 

jejich kvalitu, funkce a ovládání. 

 

3. Lepší spolupráci mezi Policií ČR a MP 

Za třetí bych prohluboval spolupráci mezi městskou policií a Policií ČR. Lepší kooperaci 

ve všech směrech, společnou přípravu a také utužování vzájemných vztahů. Výraznější 

spolupráci v oblasti předávání informací, získaných zkušeností a metod při výkonu služby. 

 

4. Více informačních a preventivních akcí 

A za čtvrté více informačních a preventivních akcí jako jsou besedy a přednášky ve školách 

a na místech, kde je velký výskyt lidí. Rovněž přednášky, které mají odrazující a preven-

tivní charakter a které vedou přímo zainteresovaní lidé, např. přednášky drogově závislých 

ve školách. Více informačních letáků a propagačních výchovných předmětů. Akce na pod-

poru lidí dodržujících zákony a předpisy, např. měření rychlosti vozidel u škol a odměna 

přímo od školáků pro řidiče, kteří poctivě dodržují rychlost. 
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14.2 Návrhy na ochranu zdraví 

 

1. Znovuzavedení lékařské služby první pomoci (LSPP) 

Od 1. 8. 2013 funguje rychlá lékařská pomoc na Mikulovsku tak, že operátorka na tísňové 

lince přijme hovor a na základě informací od volajícího vyhodnotí závažnost případu.     

Na místo pak pošle buď sanitku z Mikulova pouze se zdravotníkem, nebo také tu s léka-

řem, ale to až z Hrušovan nad Jevišovkou, Pohořelic, Břeclavi nebo Brna. 

Takže především a na prvním místě znovuzavedení lékařské služby první pomoci.         

Tzn. přítomnost lékařů v sanitkách rychlé lékařské pomoci v Mikulově. Nyní máme zdra-

votnickou záchrannou službu (ZZS) "jen" se zdravotníkem, nikoliv s lékařem! 

 

2. Rozšířit nabídku volnočasového sportovního vyžití ve školách a ve městě 

Více sportovních kroužků mimo vyučovací hodiny. Větší využití sportovních zařízení, 

sportovišť a sportovních areálů patřících školám, městu a jednotlivým sportovním oddílům 

ve městě. Větší podpora ze strany města pro organizace zabezpečující volnočasové aktivity 

ve městě. 

 

3. Snížit počet automatů se sladkostmi a sladkými nápoji ve školách 

V rámci svého zaměstnání se na vlastní oči přesvědčuji, že ve školách je rok od roku více 

všemožných automatů na sladkosti, chipsy a sladké nápoje. Ještě bych se vrátil do doby, 

kdy já sám jsem chodil na základní školu. Naše základní škola nám nabízela možnost sva-

čin ve školní jídelně. To obsahovalo pestrou stravu a čaj, mléko nebo kakao. Dnes?           

V dnešní době si spousta žáků základních škol raději koupí buď tatranku, čokoládu nebo 

chipsy, k tomu sladký nápoj a mají o svačinu postaráno. Chtělo by to změnit tyto návyky. 

Svačiny ve školách by mohly být finančně zvýhodňovány. To by byla cesta správným    

směrem. 
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ZÁVĚR 

Cíle této bakalářské práce na téma "Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pro obyvatele   

ve městě Mikulov" byly: Legislativně rozebrat oblasti související s bezpečností a ochranou 

zdraví, posouzení bezpečnosti a ochrany zdraví obyvatelstva v Mikulově a návrh opatření 

na zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví občanů v Mikulově. 

V teoretické části práce byly rozebrány legislativně útvary jako obecní policie, Policie ČR, 

Hasičský záchranný sbor a Zdravotnická záchranná služba. Dále také ukázka toho, že bez-

pečnost a ochrana zdraví je pevně ukotvena v nejzákladnějších zákonech našeho státu, 

jmenovitě Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod. V neposlední řadě 

jsem použil některé části ze zákona o ochraně veřejného zdraví. Na závěr teoretické časti je 

kapitola cíle a metodika, ve které je definovaný cíl práce a metody využité při zpracování 

této bakalářské práce. 

Praktická část, která je pro práci stěžejní, jsem začal od úplných počátků zabezpečení    

Mikulova. Tato kapitola je doplněna několika vlastními fotografiemi pro lepší názornost, 

představivost a zpestření práce. Další kapitoly jsou zabezpečení v období před druhou svě-

tovou válkou, po druhé světové válce a schengenský prostor. 

Dále následuje výzkum prostřednictvím dotazníkového šetření, které má strukturu - zadání 

otázky, graf, ze kterých jsem vycházel při určování závěrů a slovní hodnocení na konci 

každé otázky. Následuje jednoduchá bodová polo-kvantitativní metoda "PNH", díky které 

jsem analyzoval několik možných rizik. 

Poslední kapitola vychází mimo jiné z výsledků dotazníkového šetření a popisuje několik 

návrhů opatření. Jsou to návrhy bezpečnostních opatření, konkrétně více pěších hlídek     

ve městě, zlepšení kamerového systému, lepší spolupráci mezi městskou policií a Policií 

ČR a více informačních a preventivních akcí. Nakonec návrhy na ochranu zdraví, kterým je 

znovuzavedení lékařské služby první pomoci a další. 

Na závěr bych ještě jednou zopakoval, že bezpečnost a ochrana zdraví jsou základní lidské 

potřeby, které dávají ten správný předpoklad pro klidný a spokojený život. Proto si važme 

více těch, kteří toto zajišťují! 
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ČR 
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HZS 

IZS 

LO 

LSPP 

MNB 

MNO 

MP 

MV 

NDR 

PČR 

PS 

SIS 

SNB 

SSSR 

TO 

VB 

ZZS 

 Česká republika. 

Československá republika. 

Československá socialistická republika. 

Federální ministerstvo vnitra. 

Hasičský záchranný sbor. 

Integrovaný záchranný systém. 

Lehké opevnění. 

Lékařská služba první pomoci. 

Ministerstvo národní bezpečnosti. 

Ministerstvo národní obrany. 

Městská policie. 

Ministerstvo vnitra. 

Německá demokratická republika. 

Policie České republiky. 

Pohraniční stráž. 

Schengenský informační systém. 

Sbor národní bezpečnosti. 

Svaz sovětských socialistických republik. 

Těžké opevnění. 

Veřejná bezpečnost. 

Zdravotnická záchranná služba. 
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