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Dukovany. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 

2013, 56s., Diplomová práce.  
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Diplomová práce se zabývá problematikou analýzy rizik v území. Navrhuje obecnou 

metodiku pro hodnocení rizik v území. Je zaměřena na zónu havarijního plánování JE Dukovany. 

V úvodní časti je práce zaměřena na popis analyzovaného území, na zjištění možného rizika a 

stavu bezpečnosti za pomoci analýzy rizik v území vytvořenou Hasičským záchranným sborem 

Moravskoslezského kraje. V další části je rozebrána integrální bezpečnost. Metodika pro 

hodnocení rizik v území je popsána v závěrečné části.  

 

 

 

 

ANNOTATION 

 

 

Bc. FLORIANOVÁ, Květa : Summary of Possible Risks in the Emergency Planning Zone 

around the NPP Dukovany. Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety 

Engineering, 2013, 56p., Thesis 

  

 

Keywords: analysis, risk, integral safety, methodology 
 

 

This thesis deals with the analysis of risks in the territory. It proposes a methodology 

for risk assessment in the region. It focuses on the zone of emergency planning around the 

NPP Dukovany. In the introductory part of the thesis, it focuses on the description of the 

analyzed territory with identifying potential risks and safety performance using the analysis of 

the risks, which was created by the Fire Brigade of Moravskoslezský Region. The next 

chapter deals with integral safety. Methodology for risks assessment in the territory is 

described in the final section. 
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1. Úvod 

V posledních letech je svět sužován celou řadou mimořádných událostí a to ve stále 

větší míře. Živelní pohromy jako povodně a záplavy, zemětřesení, vlny tsunami, výbuchy 

sopek, hurikány, tornáda, dále úniky nebezpečných látek, teroristické útoky – to vše je 

prakticky na denním pořádku.  

Mimořádné události v zóně havarijního plánování kolem JE Dukovany zahrnují nejen 

havárie průmyslových zařízení, ale také havárie na vodních dílech či jiné přírodní nebo 

antropogenní mimořádné události, které mají dopad nejen na životní prostředí, ale hlavně na 

obyvatelstvo žijící v blízkosti. Z těchto důvodu je zapotřebí naplánovat a vytvořit 

bezpečnostní opatření, která musí dopady na život obyvatel, zvířat i životního prostředí 

eliminovat.  

Prioritní a nejdůležitější činností při mimořádných událostech je včasné informování 

obyvatel a záchrana co nejvíce životů. Z toho důvodu je nutné se zabývat postupy pro 

záchranu většího počtu osob. Tomuto celému procesu však musí předcházet velmi důležitá 

analýza rizik, ze které lze konkrétní rizika vymezit a navrhnout možná opatření k jejich 

eliminaci. 

V poslední době se dostává do popředí problematika integrální bezpečnosti. Tu 

můžeme chápat jako nástroj pro ochranu a rozvoj chráněných zájmů. Jedná se o způsob 

propojení řízení jednotlivých oblastí bezpečnosti do jednoho celku. Protože rizik ve všech 

oblastech řízení je mnoho, je třeba je mezi sebou porovnávat a hledat vazby. 

Tato práce je zaměřena především na identifikaci rizik v zóně havarijního plánování, 

kdy je potřeba podrobně poznat zkoumanou oblast a zjistit tak možné zdroje ohrožení. Dále je 

v této diplomové práci řešeno hodnocení rizik v území za pomoci analýzy mimořádných 

událostí vyvinutou HZS Moravskoslezského kraje.  

 Cílem diplomové práce bylo pochopení dané problematiky a navrhnutí metodického 

návodu pro jednotné hodnocení integrálních rizik v ZHP JE Dukovany. Tato metodika 

vychází z předpokladu, že prvotním krokem bude identifikace možných zdrojů mimořádných 

událostí.  
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2. Rešerše 
 

ŠENOVSKÝ, M.; BALOG, K.: Integrální bezpečnost. Ostrava : SPBI Ostrava. 2009. ISBN: 

978-80-7385-076-0.[1] 

 

 Publikace se zabývá problematikou bezpečnosti. V úvodní části jsou rozepsány 

jednotlivé oblasti bezpečnosti a je poukázáno na nesystémový přístup praktického provádění. 

Hlavní důraz je kladen na bezpečnost člověka. V dalších částech je poukázáno na potřebu tyto 

jednotlivé dílčí bezpečnosti vzájemně propojit a řešit komplexně, protože jednotlivé 

subsystémy se vzájemně ovlivňují a někdy i negativně. Ve druhé části publikace jsou popsány 

závažné oblasti mimořádných událostí. Jedná se o oblast hoření. Poslední kapitola je pak 

věnována bezpečnosti jaderných elektráren. 

 

 

Method of Risk Analysis. Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. 

[Online] 2011. [Citace: 14. 3 2013.] 

http://www.bbk.bund.de%2FSharedDocs%2FDownloads%2FBBK%2FEN%2Fbooklets_leafl

ets%2FMethod_of_%2520Risk_Analysis.pdf%3F__blob%3DpublicationFile&ei=oxlCUaPC

KZDYsgbXh. 978-3-939347-41-5.[16] 

 

Tato metodika má za úkol sjednotit postup v hodnocení rizik v území. Vymezuje 

možné dopady a posouzení vzájemný vazeb možný mimořádných událostí. Klade důraz na 

integrální bezpečnost. Výsledky jsou interpretovány na matici rizik.  

 

 

 

All Hazards Risk Assessment Methodology Guidelines 2011-2012. Public Safety Canada. 

[Online] 2012. [Citace: 14. 3 2013.] http://www.publicsafety.gc.ca/prg/em/emp/2012-

ahra/index-eng.aspx. 978-1-100-20258-7.[17] 

 

Dostupná metodika pro analýzy rizik v území, byla vytvořena Public Safety Canada. 

Má sloužit pro jednotný postup hodnocení rizik v území. Popisuje detailně jaké vstupní 

informace jsou potřeba a jak s nimi pracovat.  
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3. Seznam zkratek 

JE - Jaderná elektrárna 

 

ZHP  - Zóna havarijního plánování 

 

ORP - Obec s rozšířenou působností 

 

SÚJB - Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

 

SO  - Správní obvod 

 

MU  - Mimořádná událost 
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4. Integrální bezpečnost 

Ochrana obyvatelstva hraje v dnešní době velkou roli. Stát plní v oblasti bezpečnosti 

velkou úlohu, která je dána již ústavou. Bezpečnost můžeme rozlišovat podle odvětví na 

jadernou, požární, ekologickou a další.  

  Bezpečnost se ze strany státu realizuje zpravidla formou vyhlášek a norem. Cílem je 

zajistit ochranu životů, zdraví a majetku a zajistit bezpečnost obyvatel. Chráněné zájmy jsou 

prioritou státu a jsou přednostně ochraňovány, také se provádí opatření k jejich ochraně.  

Z důvodu vývoje obyvatelstva bylo třeba vzít v potaz i to, že je třeba zabezpečit jistou část 

vybraných technologií a infrastruktur = kritická infrastruktura, která je důležitá pro 

zabezpečení základních potřeb. Vzhledem k tomu, že vazby mezi jednotlivými kritickými 

infrastrukturami jsou úzké, je třeba dbát na to, aby nedošlo k jejich výpadku a tak omezení 

nebo zastavení dodávek zboží, služeb nebo jiných komodit důležitých pro chod státu tak i pro 

obyvatelstvo.  

 Důležitost integrální bezpečnosti dokázaly také povodně, které postihly ČR a ukázaly 

tak, že je důležité mít funkční infrastrukturu a technologie v území.  

 V České republice je bezpečnost dána zákony 

 zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky, ve znění pozdější předpisů 

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

pozdější předpisů 

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

(krizový zákon) ve znění pozdější předpisů 

 nařízení vlády č.432/2010 Sb.; o kritériích pro určení prvku kritické 

infrastruktury 

 a další 

Zranitelnost nám ukazuje, jak nedostatky systému mohou při mimořádných situacích 

narušit jeho bezpečnost a působit škody. Zranitelnost je také závislá na geologických 

podmínkách – na stavbě zemské kůry, stavu nadzemních i podzemních staveb. Svoji roli hrají 

také atmosférické podmínky.  

Z nejdůležitějších cílů státu je zajistit bezpečnost občanů a rozvoj společnosti. S tímto 

souvisí i informovanost obyvatel a pro-aktivní přístup. S pomocí havarijních a krizových 

plánů jsou vyhodnocována rizika a jsou přijímána opatření k ochraně a snížení samotné 

zranitelnosti. Důležité jsou plány odezvy na mimořádné události a plán krizové připravenosti. 
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Snižování rizika je velmi nákladné a je vždy třeba zvážit investice. V praxi se hledá 

hranice, na kterou je únosné riziko možno snížit tak, aby vynaložené náklady byly 

přijatelné.[1] 

  



6 

 

5. JE Dukovany  

  První jadernou elektrárnou umístěnou na území České Republiky se stala Jaderná 

elektrárna Dukovany. V roce 1978 se začalo na výstavbě, první blok byl uveden do provozu v 

roce 1985, poslední, čtvrtý v roce 1987. V současné době je velmi významným zdrojem české 

energetické soustavy. Dnes se řadí mezi nejlépe provozované elektrárny na světě.[2]  

  JE Dukovany, je umístěna cca 30 kilometrů na jihovýchod od Třebíče, mezi obcemi 

Dukovany, Slavětice a Rouchovany. Pro výstavbu JE Dukovany, bylo nutné zrušení vesnic - 

Skryje, včetně částí Lipňany a dále obec Heřmanice. Pro potřeby elektrárny byla vybudována 

Vodní nádrž Dalešice. Z této vodní nádrže se čerpá voda pro chlazení.  

  Výkon JE Dukovany, je aktuálně 2 x 460 + 2 x 500 MW a nadále je ze strany 

provozovatele elektrárna modernizována.[3]  

  V areálu elektrárny se dále nachází další jaderné zařízení. Jedná se o mezisklad a sklad 

použitého jaderného paliva. Zde jsou uloženy použité palivové články, které jsou uloženy ve 

speciálních kontejnerech, které zajišťují ochranu okolního prostředí proti ionizujícímu záření 

a dále přirozený odvod zbytkového tepla. Původní mezisklad je zaplněn ze 100%. Druhý 

sklad cca z 20%. V těchto skladech je umístěno použité palivo, které JE Dukovany 

vyprodukovala za dobu svého provozování. Jaderná elektrárna Dukovany je rozdělena do čtyř 

bloků. Každý blok je složen z jednoho reaktoru, který je napojen na strojovnu s turbínami a 

generátory. 

 

Princip jaderné elektrárny 

K výrobě elektřiny byl jaderný reaktor poprvé využit v roce 1951 v USA. Za první 

jadernou elektrárnu bývá označována elektrárna, která byla spuštěna v městě Obninsk v 

Sovětském svazu v roce 1954, za první skutečně komerční elektrárnu je však považována spíš 

Jaderná elektrárna Calder Hall v Británii. 

  Jaderná elektrárna je výrobna elektrické energie resp. technologické zařízení, sloužící 

k přeměně vazebné energie jader těžkých prvků na elektrickou energii. Skládá se obvykle z 

jaderného reaktoru, parní turbíny s alternátorem a z mnoha dalších pomocných provozů. V 

principu se jedná o parní elektrárnu, ve které se energie získaná jaderným reaktorem používá 

k výrobě páry v parogenerátoru. Tato pára pohání parní turbíny, které pohání alternátory pro 

výrobu elektrické energie. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Obninsk
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1. Reaktorová hala, uzavřená v nepropustném 

kontejnmentu. 

2. Chladicí věž 

3. Tlakovodní reaktor. 

4. Řídící tyče 

5. Kompenzátor objemu. 

6. Parogenerátor. V něm horká voda pod vysokým 

tlakem vyrábí páru v sekundárním okruhu. 

7. Aktivní zóna. 

8. Turbína - vysokotlaký a nízkotlaký stupeň. 

9. Elektrický generátor. 

10. Transformační stanice. 

11. Kondenzátor sekundárního okruhu. 

12. Plynný stav 

13. Kapalný stav 

14. Přívod vzduchu do chladicí věže. 

15. Odvod teplého vzduchu a páry komínovým efektem. 

16. Řeka 

17. Chladící okruh 

18. Primární okruh (voda pouze kapalná pod vysokým 

tlakem). 

19. Sekundární okruh (červeně značena pára, modře 

voda). 

20. Oblaka vzniklá kondenzací vypařené chladicí vody. 

21. Pumpa 

Obrázek 1: Schéma nejběžnějšího typu jaderné elektrárny s tlakovodním reaktorem[20] 
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  Využití jaderné energie pro komerční účely se po překonání hlavních technologických 

a ekonomických problémů a v souvislosti s energetickými krizemi rychle rozvíjelo v 70. a 80. 

letech.  

  Od konce 80. let je nárůst mnohem pozvolnější. Proti využití jaderné energie se v 

mnoha zemích zvedla vlna odporu, založená jednak na obavách z nehody, jednak na strachu z 

radiace, roli hrál i relativní dostatek energie z fosilních zdrojů. V současnosti (2012) se zájem 

o využití jaderné energie znova zvyšuje především v souvislosti s kolísajícími cenami cen 

fosilních paliv, snahami jednotlivých zemí o energetickou nezávislost (především na Rusku) a 

v souvislosti s bojem proti globálnímu oteplení (při výrobě energie prostřednictvím jaderná 

energetiky nedochází k uvolňování skleníkových plynů a jaderná energetika tedy nijak 

nepřispívá ke globálnímu oteplování). 
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6. Zóna havarijního plánování 

Zóna havarijního plánování je stanovena ve tvaru kruhu. Pro JE Dukovany byl vymezen 

kruh o poloměru 20 km kolem elektrárny. Stanovení zóny havarijního plánování v okolí 

jaderných zařízení v ČR provádí Státní úřad pro jadernou bezpečnost. 

 

ZHP je tvořena obcemi s rozšířenou působností: 

 ORP Ivančice 

 ORP Moravský Krumlov 

 ORP Náměšť nad Oslavou 

 ORP Třebíč 

 ORP Znojmo 

 

 
Obrázek 2: Zóna havarijního plánování JE Dukovany 
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7. Rizika 

Rizika, která můžeme nalézt v ZHP JE Dukovany ORP Ivančice je několik. Z hlediska 

závažnosti dopadu na lidský život, přírodu a další jsem rizika rozdělila na spojená s jadernou 

elektrárnou a ostatní.  

 

7.1. Rizika spojená s jadernou elektrárnou 

 Jaderná elektrárna je objekt, který se příliš neliší od jiných elektráren. Hlavním 

rozdílem je vyrábění elektrické energie pomocí jaderného paliva. S tím, souvisí možnost 

úniku radioaktivních látek do životního prostředí a ohrožení zdraví obyvatel v zóně 

havarijního plánování. 

Elektrárna za celou historii nezaznamenala žádnou havárii v provozu ani mimo něj. 

Mimo provoz se stala pouze jedna menší havárie. Byl jí požár transformátoru v roce 1988, 

který ale nespadá přímo do zařízení elektrárny. Požár byl rychle zlikvidován, do vodní nádrže 

Mohelno však unikl chladicí olej. Všechen byl následně zachycen nornými stěnami bez 

jakýchkoliv následků. Elektrárna poté z vlastních nákladů vybudovala o několik desítek metrů 

severněji ve Skryjích malou záchytnou nádrž jako prevenci případných dalších úniků. Od 

tohoto požáru však žádný podobný únik nebyl zaznamenán. 

Musíme však zdůraznit riziko, které je velmi velké a nebezpečné pro obyvatele žijící 

v ZHP JE Dukovany.  

Riziko nehody atomové elektrárny je přímo úměrné úrovni tzv. "jaderné bezpečnosti". 

Tu lze definovat jako stav a schopnost jaderného zařízení i schopnost obsluhy elektrárny 

zajistit, aby se proces získávání energie štěpením nikdy nevymknul regulaci a řízení, a aby 

všechny radioaktivní látky, které v tomto procesu vznikají, nemohly proniknout do biosféry. 

Filozofie jaderné bezpečnosti nekončí u požadavku na kvalitní a bezpečné zařízení, ale 

zahrnuje i opatření na maximální omezení důsledků poruchy či havárie atomové 

elektrárny.[4] 

 

Mezinárodní stupnice pro hodnocení událostí v atomových elektrárnách 

 

Důležité a velmi složité je posuzování událostí v atomové elektrárně. Může dojít i ke 

špatnému hodnocení událostí a jejich následků. Z tohoto důvodu byla Mezinárodní agenturou 

pro atomovou energii zavedena stupnice INES (The International Nuclear Event Scale). Tato 
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stupnice v sedmi stupních hodnotí události v jaderných zařízeních a v radiologických 

provozech. Zásadně rozlišuje poruchy (1-3) a havárie (4-7). Podle této stupnice všechny 

členské země a jaderná zařízení informují o všech událostech, při nichž dochází ke změnám či 

odchylkám v oblasti jaderné bezpečnosti.[4] 

 

0 - Událost bez významu pro bezpečnost (nejběžnější provozní poruchy, běžně 

zvládnutelné) 

 

1 - Odchylka od normálního provozu (poruchy nepředstavující riziko, ale odhalující 

nedostatky bezpečnostních opatření). 

 

2 - Porucha (technické poruchy, které neovlivní bezpečnost elektrárny přímo, ale 

mohou vést k přehodnocení bezpečnostních opatření). 

 

3 - Vážná porucha (ozáření obsluhy elektrárny nad normu, menší únik radioaktivity do 

okolí - zlomky limitu). 

 

4 - Havárie s účinky v jaderném zařízení (částečné poškození aktivní zóny, ozáření 

obsluhy elektrárny, ozáření okolních obyvatel na hranici limitu). 

 

5 - Havárie s účinky na okolí (vážnější poškození aktivní zóny, únik 100 až 1000 Tbg 

biologicky významných radioizotopů, nutnost částečné evakuace okolí. 

 

6 - Závažná havárie (velký únik radioaktivních látek mimo objekt, nutnost využít 

havarijních plánů k ochraně okolí). 

 

7 - Velká havárie (značný únik radioaktivních látek na velkém území, okamžité 

zdravotní následky, dlouhodobé ohrožení životního prostředí). 
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V průběhu dosavadní jaderné éry došlo jen k několika haváriím, které spadají do 

kategorie 4-7 stupnice INES  

• JE A-1 Jaslovské Bohunice, stupeň 4, 1977 

• JE Three Mile Island v USA, stupeň 5, 1979 

• JE Černobyl, stupeň 7, 1986 

• Fukušima, stupeň 7, 2011  

 

7.2. Ostatní rizika 

Za ostatní rizika je třeba uvést ta, která ohrožují území a obyvatele žijící v této oblasti. Je 

třeba myslet i na ty zdroje rizik, které se nenachází přímo v ORP Ivančice, ale mohou být u 

sousední ORP a svým rozsahem můžou ohrozit ORP Ivančice.  

  HZS Jihomoravského kraje vytipovalo tyto antropogenní události, které se vyskytují 

nebo by mohly vzniknout. Jedná se o technické a technologické havárie. 

 

• Živelní pohroma - zásah u události spojený s likvidací následků škodlivě 

působících sil a jevů vyvolaných plošně přírodními vlivy, které ohrožují životy, 

zdraví, majetek nebo životní prostředí - povodně, záplavy, deště, vlivem sněhu, 

námrazy, větrné smrště, sesuvu půdy, zemětřesení apod. Do této kategorie se 

zatřiďují zejména události, které jsou spojeny s vyhlášením stavu nebezpečí, 

stupně povodňové aktivity apod. Do jednotlivých podskupin se zatřiďuje podle 

převažujícího charakteru.[5] 

 

o Přirozená povodeň 

o Přívalové srážky 

o Zvláštní povodeň 

o Ledové jevy  

 

• Požár - za požár se považují mimořádné události, definované dle § 1 písm. m) 

vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). "Požárem se rozumí 

každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo 

zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí 
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hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí 

bezprostředně ohroženy".  

Za požár ve smyslu uvedené definice se také považují výbuchy směsi hořlavých 

plynů nebo par hořlavých kapalin či prachů s plynným oxidantem.[5] 

 

• Únik RP - zásah převážně k zabránění úniku a omezení jeho rozsahu výhradně 

ropných produktů. Jde výhradně o únik ropných produktů (benzinů, nafty nebo 

oleje). Úniky těchto látek z provozních náplní vozidel následkem dopravní nehody 

jsou klasifikovány jako dopravní nehoda.[5] 

 

• Únik radioaktivních látek - zásah u události spojený s nepřípustným uvolněním 

radioaktivních látek nebo ionizujícího záření.[5] 

 

• Únik NCHL – únik nebezpečných látek ať už se jedná o únik při přepravě nebo na 

zařízení.  

 

• Veterinární nákaza – nemoci zvířat 

 

• Dopravní nehoda - zásah u události mající charakter činností spojených s 

odstraňováním následků kolize dopravních prostředků.  

o DN silniční - na všech silnicích, dálnicích a rychlostních komunikacích (mimo 

hromadné DN). 

o DN silniční hromadná - na všech silnicích, dálnicích a rychlostních 

komunikacích za účasti více než 4 vozidel nebo prostředku hromadné přepravy 

osob. 

o DN železniční vč. metra - na všech železničních tratích, včetně vleček. 

o DN letecká - spojená s leteckou přepravou včetně bezmotorových letadel.  

o DN ostatní - DN např. na polních a lesních cestách.[5] 

 

• Jiné nebezpečí - zásah u jiné události např. epidemie nebo nákaza způsobená 

nebezpečnou nemocí, zajištění podezřelých zásilek a dále pak všechny zásahy u 

událostí, které nelze klasifikovat.[5] 
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Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Ivančice je obsahem přílohové 

části. 

 

7.3. Vnější havarijní plán 

  Vnější havarijní plán pro zónu havarijního plánování JE Dukovany je základním 

dokumentem složek havarijní připravenosti na řešení a realizaci opatření k ochraně 

obyvatelstva, životního prostředí a majetku v případě klasifikace mimořádné události 3.stupně 

(tj. ve smyslu vyhlášky SÚJB č. 318/2002 Sb. - radiační havárie) na JE Dukovany. 

Koordinaci zpracování VHP pro ZHP JE Dukovany pro případ vzniku radiační havárie 

zabezpečuje podle § 10, odst. 3 a 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému a o změně některých zákonů, HZS kraje Vysočina. Obsah vnějšího havarijního plánu 

je stanoven ve vyhlášce Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech 

zabezpečení integrovaného záchranného systému. 

Koordinující HZS kraje Vysočina sjednocuje postup s HZS Jihomoravského kraje při 

zpracování dílčích části VHP pro příslušnou část území kraje, navrhuje a projednává jeho 

změny, sestavuje VHP pro celou zónu havarijního plánování. Zpracování VHP nebo jeho dílčí 

části vychází z podkladu JE Dukovany a dílcích podkladu připravených příslušnými OÚ ORP 

(obce s rozšířenou působností), složkami a obcemi. 

Výpis odpovídá rámcové struktuře vnějšího havarijního plánu a je podkladem pro 

zpracování plánu činností pro jednotlivé obce nacházející se v ZHP. Neobsahuje údaje, které 

jsou nad rámec činností obcí. 
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8. Charakteristika území ZHP Dukovany 

Zóna havarijního plánování se skládá z pěti ORP.  

 

8.1. Charakteristika ORP Moravský Krumlov 

Ve správním obvodu Moravského Krumlova je celkem 33 obcí s celkovým počtem 

22 206 obyvatel. (údaj k 29.3.2013). Velikost území je 34 792 ha. Územně spádová oblast 

hraničí na jihu se SO Znojma, na severu s SO Ivančic, na východě s SO Pohořelic a na západě 

s SO Třebíče (Kraj Vysočina). V ORP má statut města pouze Moravský Krumlov a Miroslav.  

Správní obvod patří k obvodům s nejnižší hustotou obyvatel v jihomoravském kraji. 

Tento fakt souvisí s přírodními podmínkami. Hustota v SO Moravského Krumlova (k 31. 12. 

2005) byla 64 obyvatel na km2 (v celém JMK se jedná o 157 obyvatel na km2).  

 Danou oblast lze označit za osadu vesnic, kde se nepředpokládají migrační výkyvy, a 

je předpokládáno stárnutí místního obyvatelstva.  

V rámci ČR je tento správní obvod zajímavý, jelikož leží mezi významnými správními 

středisky, jako je Třebíč a Znojmo, avšak se špatnou dopravní přístupností. Chybí zde 

plnohodnotné napojení na dálnici D1. 

Mapa ORP Moravský Krumlov se nachází v přílohové části – Příloha č. 1. 

 

Geologický a geomorfologický profil území 

ORP Moravský Krumlov se nachází na hranici dvou geologicky i geomorfologicky 

odlišných území.  Jihovýchodní část a východní část patří k útvaru Karpat. Převládá zde reliéf 

ploché pahorkatiny s erozně akumulačním povrchem.  

Severní a západní část náleží ke staršímu útvaru Českého masivu. Západní část oblasti 

Českomoravská vrchovina – geomorfologický celek Znojemské pahorkatiny. Severní a 

severovýchodní část se nachází v oblasti Brněnské vrchoviny, což dokazují i celky jako 

Bobravská vrchovina nebo Boskovická brázda. V ORP se nachází ložiska stavebního kamene 

a cihlářské suroviny.[6]  

 

8.2. Charakteristika ORP Náměšť nad Oslavou 

Správní obvod Náměšť nad Oslavou sousedí s jihomoravským krajem a na severu se 

správním obvodem Velkého Meziříčí. Celkem se v ORP nachází 28 obcí, což je druhý 

nejmenší počet v rámci kraje. Na třetině území, se rozkládají lesy a více než polovina výměry 
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připadá na zemědělskou půdu.  Celkem v této ORP žije 13 416 obyvatel (údaj k 31. 12. 

2010).[7] 

Mapa ORP Náměšť nad Oslavou se nachází v přílohové části – Příloha č. 2. 

 

Geologický a geomorfologický profil území 

Území ORP Náměšť nad Oslavou se rozkládá na Jevišovické pahorkatině. Povrch je 

členěn hluboce zaříznutými údolími řek. Nejvýznamnější řekou je Jihlava, na které byla 

vybudována vodní nádrž Dalešice. Dalšími jsou řeky Oslava a Chvojnice (chráněná krajinná 

oblast). Mezi chráněná území patří i Mohelenská hadcová step, kde zvláštní mikroklima 

vytvořilo podmínky pro život celé řady jinde se nevyskytujících druhů rostlin a hmyzu.  

Na území správního obvodu ORP Náměšť nad Oslavou se nachází vyhrazené ložiska 

nerostných surovin – Lom stavebního kamene Vícenice. Ukončena byla těžba uranových rud. 

Nachází se zde také ložisko cihlářských surovin, které doposud nebylo těženo.  

Nejsou zde evidovány sesuvy půd. Poddolovaná území se nachází v severní části ORP, 

kde docházelo k těžbě uranových rud. Toto poddolované území navazuje na zastavěné území 

obce Jasenice.[8]  

 

8.3. Charakteristika ORP Třebíč 

ORP Třebíč se rozkládá v jižní části Vysočiny. Na západě hraničí s ORP Náměšť nad 

Oslavou. Na jihu je hranice s Jihomoravským krajem. Správní zemí se skládá celkem z 93 

obcí, což je nejvíc v rámci kraje. V současnosti že je v ORP Třebíč na 75 987 obyvatel (údaj 

k 31.12.2010).[7] 

ORP Třebíč leží v mírně teplé oblasti s občasnými dešti. Vzduch proudí převážně ze 

severozápadu až západu. Z východu pak proudí převážně chladný vzduch a v zimě větší 

množství sněhových srážek. Průměrná roční teplota činí 7,5 °C, v červenci pak 18,5 °C a 

v lednu −3,4 °C.  

Mapa ORP Třebíč se nachází v přílohové části – Příloha č. 3. 

 

 

Geologický a geomorfologický profil území 

Území se rozkládá v Křižanovské vrchovině a částečně v Jevišovické pahorkatině. 

Krajina je zvlněná a terén klesá postupnou tendencí k jihovýchodu. Nejvýznamnějším vodním 

tokem je řeka Jihlava, na které byly vybudovány vodní nádrže Dalešice a Mohelno, přičemž 
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sypaná hráz Dalešické přehrady je nejvyšší v republice (100 m). Přečerpávací vodní 

elektrárna, která zde funguje, slouží k výrobě tzv. špičkové elektrické energie. V jižní části se 

nachází říčka Rokytná, v jejímž okolí byl vyhlášen stejnojmenný přírodní park.  

Na území SO ORP Třebíč se nachází několik ložisek nerostných surovin - ložisko 

leptynitu a živce, žuly, vápence a křemenu a některé další.  

Velká oblast poddolovaných území se nachází v Opatově a Předíně, menší výskyty 

jsou v Bačicích, Biskupicích-Pulkově, Čáslavicích, Dukovanech, Heralticích, Klučově, 

Kojatíně, Kojeticích, Krahulově, Litovanech, Loukovicích, Mastníku, Petrovicích, Pyšelu, 

Račicích, Radkovicích, Rouchovanech, Římově, Štěměchách, Třebíči a Vladislavi.  

V Třebíči a Dalešicích jsou vymezena sesuvná území.[9] 

 

8.4. Charakteristika ORP Znojmo 

Ve správním obvodu ORP Znojmo se nachází celkem 111 obcí. Podnebí okresu, jak 

již název města Znojma napovídá (znoj, pot), je teplé a suché. Průměrná roční teplota se v 

dlouhodobém časovém normálu pohybuje v závislosti na nadmořské výšce mezi 7 až 8,5°C. 

Roční úhrn srážek kolísá mezi 300 – 550 mm a je ovlivněn srážkovým stínem Českomoravské 

vrchoviny.[7] 

Na území ORP se nachází řeka Dyje a černé vodní plochy. Nejvýznamnější je 

Vranovská přehrada a dále vodní nádrže Znojmo, Oleksovice, Výrovice, Horní Dunajovice, 

Jaroslavické rybníky a Plenkovický rybník. 

Počet obyvatel ke dni 31. 12.2011 byl 91 089 obyvatel.[7] Mapa ORP Znojmo se 

nachází v přílohové části – Příloha č. 4. 

 

 

Geologický a geomorfologický profil území 

Území SO ORP Znojmo se skládá ze dvou základních geomorfologických celků – 

Jevišovická pahorkatiny (a jejích podcelků Bítovské pahorkatiny, Znojemské pahorkatiny, 

Jaroměřické kotliny) a Dyjsko-svrateckého úvalu (Drnholecká pahorkatina, Jaroslavická 

pahorkatina, Dyjskosvratecká niva).  

 Tvary reliéfu jsou dány různou odolností hornin a stupněm jejich narušení. 

Nejvýznamnějším tvarem reliéfu je údolí Dyje a její přítoky, které vytvářejí zaklesnuté 

meandry.  
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Růst devastace povrchu a zejména zvýšená eroze předpokládají urychlená ochranná 

opatření. 

Větší část území SO ORP Znojmo má v podloží krystalinické horniny moldanubika a 

moravika. Na povrchu většiny krystalinických hornin se nachází mocné zvětralinové 

usazeniny. Ve východní části jsou podložní magmatické a metamorfované horniny překryty 

mořskými a říčními sedimenty. Severní a západní část území je součástí moldanubické 

oblasti.[10] 

Území SO ORP Znojmo je z hlediska nerostných surovin relativně bohaté. Nachází se 

zde celá řada ložisek nerostných surovin, zejména písku a štěrku, stavebního kamene, kaolínu 

apod. Pouze část těchto ložisek je těžena. Pro ochranu většiny těchto ložisek je vymezeno 

chráněné ložiskové území.[10] 

Na území SO ORP Znojmo se nachází vyšší množství území, které je evidováno jako 

poddolované. Jedná se o řadu území vedených díky své rozloze jako bodové a patnáct 

plošných, které se nacházejí zejména ve střední a západní hornatější části území SO ORP.[10] 

 

8.5. Charakteristika ORP Ivančice 

  Pro zpracování diplomové práce jsem se rozhodla zaměřit na území ORP Ivančice.  

Ivančice jsou od roku 2003 pověřené výkonem státní správy III. Stupně. Spolu s 

připojenými obcemi má 9555 obyvatel (stav k 31. 12 2011). Patří mezi nejstarší města na 

Moravě. Největší rozkvět zažily Ivančice v 16. století, kdy byly sedmým až osmým největším 

městem na Moravě.[11] 

ORP Ivančice je svojí rozlohou poměrně velká. Patří zde obce – Ketkovice, Senorady, 

Čučice, Biskoupky, Nová Ves, Oslavany, Neslovice, Ivančice, Hlína, Moravské Bránice, 

Nové Bránice, Dolní Kounice, Mělčany, Trboušany, Pravlov, Němčičky a Kupařovice.  

Na území SO ORP Ivančice žije celkem 24037 obyvatel (stav k 31.12 2011) viz 

příloha č. 7 a 8.[7]  

Mapu ORP Znojmo naleznete v přílohové části – Příloha č. 5. 

 

Geologický a geomorfologický profil území  

Na území SO ORP Ivančice se nachází geomorfologické celky Křižanovská 

vrchovina, Jevišovská pahorkatina (Znojemská pahorkatina), Boskovická brázda (jejíž 

součástí je v dané lokalitě Oslavanská brázda), která společně s Bobravskou vrchovinou 

(Lipovská pahorkatina a Leskounská vrchovina) tvoří největší plochu území. Na území SO 
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ORP se naházejí dva přírodní parky – Střední Pojihlaví a Bobrava, jejichž účelem je 

především chránit estetický ráz krajiny.[12] 

 

 

 

Obrázek 3: Geologický průzkum podloží[13] 
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Poddolované a sesuvné území může představovat omezení pro rozvoj obcí, například 

pro výstavbu. Na území SO ORP Ivančice se nachází několik poddolovaných území plošně 

většího rozsahu. Jsou lokalizovány nejvíce do obcí Čučice (celkem 77,1 ha), Oslavany (475 

ha), Nová Ves (79,2 ha) a Ivančice (9,2 ha).  

Na území obcí Oslavany, Čučice a Nová Ves zasahují poddolovaná území pod 

zástavbu. Jedná se zejména o zbytky po těžbě paliv (uhlí) a rud. Z hlediska sesuvů je území 

ORP Ivančice geologicky stabilní, sesuvy jsou rozmístěny nepravidelně. Většina sesuvů je 

malého nebo bodového rozsahu, největší se nachází v k. ú. obce Ivančice a má rozlohu 4,52 

ha. Do blízkosti zástavby zasahují sesuvy u Oslavan a Budkovic (k. ú. Ivančice).[12] 
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9. Mapa zdrojů mimořádných událostí 
 

Pro podrobnější zpracování diplomové práce jsem se rozhodla zaměřit na ORP Ivančice.  

 

1. Řeka Jihlava 

2. Řeka Oslava 

3. Mřenkový potok 

4. VD Dalešice 

5. VD Mohelno 

6. ČS PHM Benzina 

7. ČS PHM AB OIL 

8. ČS PHM AGROSERVIS, 1. zemědělská a.s. Višňové (neveřejná) 

9. ČS PHM TREDOS, spol. s r.o. (neveřejná) 

10. ČS LPG 

11. ČS PHM Javap Trans s.r.o. (neveřejná) 

12. JE Dukovany 

13. ČS PHM Chemis Engine, a.s. 

14. ČS PHM KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o. (neveřejná) 

15. Ketkovický potok 

16. potok Šatava 

17. ČS PHM Brněnské písky, a.s. (neveřejná) 

18. ČS PHM Klas Neslovice, s.r.o. (neveřejná) 

19. Krytý bazén 

20. POOSLAVÍ Nová Ves,družstvo 

21. ČS PHM (neveřejná) 

22. Mlýnský potok 

23. potok Balinka 

24. Neslovický potok 

25. ČS PHM A+S 

26. Vodárenská a.s. 

27. ČS PHM Prefa Brno, a.s. (neveřejná) 

28. Senoradský potok 
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Obrázek 4: Mapa zdrojů
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10. Hodnocení integrálních rizik 

 
Integrální riziko se zjišťuje se systémovým přístupem, postupy jsou dané směrnicemi, 

právními předpisy, normami, standardy. 

10.1. Metody vhodné pro území  

 
 Check-List – neboli Kontrolní seznam, je postup založený na systematické kontrole 

plnění předem stanovených podmínek a opatřeni. Vytvářením nového seznamu 

využívá analytik informace s příslušných norem a předpisů, seznam vytvoření 

zkušeným týmem zajišťuje jeho lepší kvalitu. Struktura může být od jednoduchého 

seznamu až po členěný složitý formulář. Analýza pomocí již existujícího kontrolního 

seznamu je jednoduchá metoda podávající otázky na nedostatky a odlišnosti 

provozního postupu a umožňuje tak navrhnout bezpečnostní zlepšení.[14] 

 

 Analýza souvztažnosti – důležitou činností při zpracování je vyhledávání rizika. 

Řešení analýzy probíhá v několika etapách. Pomocí těchto etap lze přijímat určité dílčí 

závěry. Vyhledání zdrojů potenciální rizika je prvotním krokem, který se musí 

provést, než začneme analýzu zpracovávat. Data by měla mít vypovídací hodnotu, 

ideálně data za období 3-5 let. Údaje se zapisují do tabulky a následuje hodnocení 

jednotlivých částí. Dalším krokem je ohodnocení jednotlivých rizik a vyhledání 

možných vazeb mezi nimi. Tento krok je zásadní a je nutné mu věnovat pozornost. 

Závěrečnou částí analýzy je grafické vyhodnocení rizik a znázornění os X, Y, které 

rozdělí rizika dle závažnosti.  

 

 SWOT analýza – sestaví se matice silných a slabých stránek, dále příležitostí a hrozeb. 

Základ metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou 

rozděleny do 4 výše uvedených základních skupin. [15] 

 

 Ishikawův diagram - Velmi často se aplikuje na oblast analýzy ekonomických 

ukazatelů. Patří k netradičním metodám. Princip metody je založen na jednoduché 

grafické a slovní identifikaci děje výsledné události. 
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 Projekt SIPROCI (HVA)  - Jedná se o proces hodnocení rizika spojený se vznikem 

konkrétního typu MU ve smyslu pravděpodobnosti a frekvence výskytu, závažnosti, 

působení a následků MU.  

Obecná kritéria  

- mapování rizik možného vzniku MU jako proces, při kterém se 

identifikují území s různou úrovní rizika  

- zobrazení výsledků hodnocení na speciálních mapách  

- úplná implikace všech druhů rizik vyžaduje vývoj komplexní 

technologie, která vezme v úvahu i statistické a numerické analýzy  

 

 Mapování rizik – jedná se o metodu vyvinutou HZS Moravskoslezského kraje. 

Mapování rizik se provádí na základě technologií geografického informačního 

systému s využitím statistických a numerických analýz. 

 

 A další 
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11. Analýza vzniku mimořádných událostí 

 Pro hodnocení rizik jsem zvolila „Analýzu vzniku mimořádných událostí“. Tato 

metoda, byla vypracována HZS Moravskoslezského kraje na základě zkušeností a spolupráce 

s jednotlivými členy týmu.  

 Expertní tým pomocí odhadů stanovil typy mimořádných událostí, ohrožení pro 

společnost a další potřebná opatření s kvantitativními ukazateli. Účelem předkládané metody 

je stanovení množiny mimořádných událostí, u kterých se předpokládá, vzhledem k jejich 

rozsahu a dopadu, vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu a pro které se tedy 

zpracovává havarijní plán kraje. Zpracovává se ve dvou etapách. 

 

 

Obrázek 5: Vývojový diagram metody analýzy vzniku mimořádných událostí 
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Pro zpracování analýzy si musíme stanovit kvantitativní ukazatele. Tyto musíme stanovit pro 

každý uvažovaný typ mimořádné události. Provádí se ve třech skupinách:  

- Charakteristika 

- Ohrožení 

- Opatření 

 

Charakteristika: 

 
Tabulka 1: Ohodnocení MU dle pravděpodobnosti 

Ohodnocení MU dle pravděpodobnosti vzniku (P) 

Pravděpodobnost vzniku MU vyjádřena jako četnost výskytů za určité období, stupnice 1-5. 

1 Nepravděpodobné Méně než 1 x za 1000 let 

2 Slabě pravděpodobné 1 x za 100 až 1000 let 

3 Dosti pravděpodobné 1 x za 10 až 100 let 

4 Pravděpodobné 1 x za 1  až 10 let 

5 Velmi pravděpodobné Více než 1 x ročně 
 

 

 
Tabulka 2: Predikce 

Predikce (Pr) 

Doba předpovědi možného vzniku MU před vlastním vznikem (začíná v čase, kdy událost 

může být detekována s využitím současných technologií - monitoring apod.), stupnice 1-5. 

1 méně než 1 hodina 

2 1 hodina až 1 den 

3 1 den až 1 měsíc 

4 1 měsíc až 1 rok 

5 Více než jeden rok 

 

 

 
Tabulka 3: Doba trvání 

Doba trvání (T) 

Odhadovaná délka trvání od vzniku MU do času obnovení základních služeb, stupnice 1-5. 

1 Méně než 1 hodina 

2 1 hodina až 1 den 

3 1 den až 1 měsíc 

4 1 měsíc až 1 rok 

5 Více než 1 rok 
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Ohrožení: 

Tabulka 4: Obyvatelstvo 

Obyvatelstvo (O) 

Ohrožení obyvatelstva - stupnice 0- 4 

0 Bez ohrožení 

1 Jednotlivé osoby 

2 Nejvýše 100 osob 

3 100 až 1000 osob 

4 Více jak 1000 osob 

 

 

 
Tabulka 5: Plochy 

Plochy (S) 

Ohrožení ploch - stupnice 0 - 4 

0 řádově v m2 

1 do 500 m2 

2 do 10.000 m2 (1 ha) 

3 do 1 km2 

4 více než 1 km2 

 

 

 
Tabulka 6: Budovy, obce 

Budovy, obce (B) 

Ohrožení objektů a obcí - stupnice 0-4. 

0 Bez ohrožení objektů 

1 Jednotlivý objekt nebo část 

2 Více jak jeden objekt 

3 Část obce nebo areálu podniku 

4 Celé obce 

 

 

 
Tabulka 7: Dopravní prostředky 

Dopravní prostředky (D) 

Ohrožení dopravních prostředků - stupnice 0-3. 

0 Bez účasti dopravních prostředků 

1 Jednotlivé prostředky osobní nebo nákladní dopravy 

2 Jednotlivé prostředky hromadné dopravy osob 

3 Železniční souprava, letecká a lodní přeprava, hromadné havárie v silniční 

dopravě 
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Tabulka 8: Chov zvířat 

Chov zvířat (C) 

Ohrožení chovu zvířat - stupnice 0-3. 

0 Bez ohrožení chovu zvířat 

1 Jen jednotlivá zvířata 

2 Cenný chov zvířat 

3 Několik chovů hospodářských zvířat 

 

 

 

 

Opatření - Potřeba sil a prostředků, koordinace zásahu: 

 
Tabulka 9: Potřeba sil a prostředků IZS 

Potřeba sil a prostředků IZS (Z) 

Provádění záchranných a likvidačních prací - stupnice 1-4. 

1 Základní složky IZS 

2 Základní a ostatní složky IZS z okresu 

3 Základní a ostatní složky IZS i z jiných okres 

4 Pomoc i dle §22 z. 239 nebo zahraniční pomoc 

 

 

 
Tabulka 10: Nutnost koordinace složek 

Nutnost koordinace složek (K) 

Nutnost koordinace zasahujících složek - stupnice 1-4. 

1 Bez nutnosti koordinace 

2 Koordinace velitelem zásahu 

3 Zřízení štábu velitele zásahu, rozdělení místa zásahu na sektory a úseky 

4 Koordinace na strategické úrovni (aktivace krizového štábu) 

 

 

 

 

Zařazení MU do kategorie událostí: 

 
Tabulka 11: Zařazení MU do kategorie událostí 

Zařazení MU do kategorie událostí dle předpokládaného stupně poplachu dle jednotlivých 

ukazatelů, kategorii události zpravidla určíme ukazatel s nejvyšší hodnotou - stupnice I. - IV.  

I. Malá událost První stupeň poplachu 

II. Střední událost Druhý stupeň poplachu 

III. Velká událost Třetí stupeň poplachu 

IV. Katastrofa Zvláštní stupeň poplachu 
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V první etapě zpracování jsem určila ukazatele a zapsala do tabulky. Následně v druhé etapě 

byla spočítána míra rizika (MR) za použití vzorce: 

 

    
                   

  
      (1)   

kde:  

P - Ohodnocení MU dle pravděpodobnosti 

vzniku 

T – Doba trvání 

O - Obyvatelstvo 

S - Plochy 

B – Budova, obce 

D – Dopravní prostředky 

C – Chov zvířat 

Z – Potřeba sil a prostředků 

K – Nutnost koordinace složek 

Pr - Predikce 

 

Pro výpočet korigované míry rizika (MRkor) byl použit vzorec:  

 

      
                 

  
       (2)   

- Míra rizika bez zahrnutí pravděpodobnosti 

 

kde: 

T – Doba trvání 

O - Obyvatelstvo 

S - Plochy 

B – Budova, obce 

D – Dopravní prostředky 

C – Chov zvířat 

Z – Potřeba sil a prostředků 

K – Nutnost koordinace složek 

Pr - Predikce 

Následně se provádí stanovení následných MU, kdy se pro danou MU stanoví možné 

následné MU.  

Výsledkem je výpočet sumy korigovaných mír rizik.  

 

                                          (3)   

 

Pro výpočet výsledné míry rizika použijeme tento vzorec:  

                          (4)   
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12. Zpracování dat 

Pro zpracování metody, byly zvoleny MU dle Přehledu možných zdrojů mimořádných 

událostí na území ORP Ivančice a statistiky poskytnuté HZS.  

V prvním kroku zařadíme jednotlivé mimořádné události dle tabulek do jednotlivých 

kategorií.  

  
Tabulka 12: Ohrožení - potřeba sil a prostředků 

Číslo 

MU 
Typ MU 

Obyvatelstv

o 

Ploch

y 

Budovy, 

obce 

Dopravní 

prostř. 

Chov 

zvířat 

Suma 

ohrožen

í 

1 
Přirozená 

povodeň 
4 2 1 2 1 10 

2 Přívalové srážky 2 3 3 2 1 11 

3 Zvláštní povodeň 4 4 4 3 1 16 

4 Ledové jevy 2 1 0 1 0 4 

5 Požár 2 1 1 0 0 4 

6 Únik RP 2 0 1 1 0 4 

7 

Únik 

radioaktivních 

látek 

4 4 4 3 3 18 

8 Únik NCHL 2 0 1 1 0 4 

9 
Veterinární 

nákaza 
2 4 1 0 3 10 

10 Dopravní nehoda 1 0 1 3 1 6 

11 Jiné nebezpečí 2 1 1 1 1 6 

 

 

Následně je proveden výpočet míry rizika za pomocí vzorce č. 1.  

 
Tabulka 13: Výpočet míry rizika 

Číslo 

MU 
Typ MU 

Praděpodo

bnost 

Časová 

predikce 

Doba 

trvání 

Suma 

ohrožení 

Kategorie 

MU 
Míra 

rizika 

1 
Přirozená 

povodeň 
3 1 3 10 III. 90 

2 Přívalové srážky 1 1 3 11 II. 33 

3 Zvláštní povodeň 2 1 4 16 IV. 128 

4 Ledové jevy 1 2 3 4 I. 6 

5 Požár 3 1 3 4 II. 36 

6 Únik RP 2 1 1 4 I. 8 

7 

Únik 

radioaktivních 

látek 

2 2 5 18 IV. 90 
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8 Únik NCHL 4 2 3 4 II. 24 

9 
Veterinární 

nákaza 
4 2 4 10 III. 80 

10 Dopravní nehoda 5 1 2 6 II. 60 

11 Jiné nebezpečí 2 2 3 6 I. 18 

 

Pro výpočet korigované míry rizika byl použit vzorec č. 2. 

 
Tabulka 14: Výpočet korigované míry rizika 

Číslo 

MU 
Typ MU Pravděpodobnost 

Časová 

predikce 

Doba 

trvání 
Korigovaná 

míra rizika 

1 Přirozená povodeň 3 1 3 30 

2 Přívalové srážky 1 1 3 33 

3 Zvláštní povodeň 2 1 4 64 

4 Ledové jevy 1 2 3 6 

5 Požár 3 1 3 12 

6 Únik RP 2 1 1 4 

7 

Únik 

radioaktivních 

látek 

2 2 5 45 

8 Únik NCHL 4 2 3 6 

9 Veterinární nákaza 4 2 4 20 

10 Dopravní nehoda 5 1 2 12 

11 Jiné nebezpečí 2 2 3 9 
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Po zjištění korigované míry rizika posuzujeme vzájemné souvislosti daných MU a zapisujeme 

do tabulky. Následně se spočítá výsledná míra rizika za pomocí vzorce č. 4.  

 
Tabulka 15: Výsledná míra rizika 

Číslo 

MU 
Typ MU 

Korigovaná 

míra rizika 

Následné 

havárie 

Suma 

korigované 

míry rizika 

Míra 

rizika 

Výsledná 

míra rizika 

1 
Přirozená 

povodeň 
30 6,10,11 25 90 165 

2 
Přívalové 

srážky 
33 3,6,10,11 89 33 122 

3 
Zvláštní 

povodeň 
64 6,8,9,10,11 51 128 230 

4 Ledové jevy 6 10,11 21 6 27 

5 Požár 12 6, 7, 8,10,11 76 36 264 

6 Únik RP 4 5,10,11 33 8 74 

7 

Únik 

radioaktivních 

látek 

45 11,10,9 41 90 172 

8 Únik NCHL 6 5,11 21 24 108 

9 
Veterinární 

nákaza 
20 11 9 80 116 

10 
Dopravní 

nehoda 
12 5,11 21 60 165 

11 
Jiné 

nebezpečí 
9 10,5 24 18 66 
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13. Hodnocení závažnosti dat 
 

Vyhodnocení a seřazení jednotlivých mimořádných událostí podle výsledné míry rizika.  

 
Tabulka 16: Výsledná míra rizika dle závažnosti 

Typ MU Výsledná míra rizika 

Požár 264 

Zvláštní povodeň 230 

Únik radioaktivních látek 172 

Přirozená povodeň 165 

Dopravní nehoda 165 

Přívalové srážky 122 

Veterinární nákaza 116 

Únik NCHL 108 

Únik RP 74 

Jiné nebezpečí 66 

Ledové jevy 27 

   

Pomocí metody bylo zjištěno, že nejzávažnější rizikem je požár, což také dokladují i 

statistiky poskytnuté HZS a dále zvláštní povodeň. Těmto mimořádným událostem je třeba 

věnovat pozornost a zaměřit se na prevenci. Zvláštní povodeň je v poslední době velmi 

častým jevem a na některých místech v ORP Ivančice jim nejde přecházet. Pokud bychom 

však uvažovali nad zvláštní povodní způsobenou narušením nebo přetečením vodních děl, pak 

je třeba jim věnovat větší pozornost i v rámci havarijních a krizových plánů. Přirozená 

povodeň, která byla vyhodnocena jako čtvrtá, se zpravidla objevuje na stejných lokalitách. 

Jedná o chatařské oblasti v okolí řek Oslavy, Jihlavy a Rokytné.  

 Nesmíme opomenout velmi důležité riziko a tím je únik radioaktivních látek a 

ionizujícího záření.  Toto riziko bylo za pomocí metody vyhodnoceno jako třetí nejzávažnější. 

I tomuto je potřeba věnovat zvýšenou pozornost a klást důraz na informovanost obyvatelstva. 

Důležité je již učit děti ve škole, aby věděly, jak se v dané situaci zachovat. Poskytovat 

obyvatelům v ZHP potřebné informace a jodovou profylaxi pro případ vzniku radiační 

havárie. Důležitá je také příprava opatření a postupů pro řešení možné radiační havárie. 

Pravděpodobnost, že vznikne radiační havárie je velmi malá, ale nesmí být opomíjena.  

 Dopravní nehody a přívalové srážky byly hodnoceny jako středně velké riziko. Rizika, 

která nás v životě obklopují je velké množství a je třeba je analyzovat, abychom mohli 

z pomocí analýz vyhodnotit míru rizika a navrhnout opatření k jejich zmírnění nebo 

odstranění. Analýzy rizik slouží také pro zpracování havarijních plánů a krizových plánů.  
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14. Používané metodiky v zahraničí 
 

Metodiky platné v zahraničí pro analýzu rizik v území, jsou uceleným návodem. Jsou 

zpracovány v podobné strukturální formě a ve výsledku mají společný cíl, kterým je 

vyhodnocení nejzávažnějších mimořádných událostí a tímto i zdroje rizik.  

 

14.1. Německo 

U našich sousedů byla vydána metodika pro hodnocení rizik v území Bundesamt für 

Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Jedná se o ucelený návod, jak postupovat 

v analýze.  

Cílem analýzy rizika pro civilní ochranu, je srovnávaní různých rizik, způsobených 

různými druhy nebezpečí, v matici rizik, jako základ pro plánování v oblasti civilní ochrany. 

Použití matice rizik odpovídá mezinárodnímu standardu. 

 

Obrázek 6: Matice rizik[16] 
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Analýza rizik pro civilní ochranu se vždy vztahuje na jasně identifikovatelné území - 

Spolková republika Německo, federální stát, správní okres, okres nebo obec. Pro zvolenou 

oblast se stanoví předpokládané dopady konkrétních mimořádných událostí. Provádí se 

následně popis zvolené oblasti, který zahrnuje informace, vztahující se k obecné geografii – 

klima, využití půdy, počet obyvatel, hustota sídel, popis životního prostředí, ekonomické 

možnosti a důležité dodávky energií a pitné vody.  

 V dalším kroku se probírá výběr nebezpečí a jeho možné scénáře.  Scénář musí popsat 

událost jasně a srozumitelně v dostatečné závažnosti, s cílem poskytnout základ pro posouzení 

pravděpodobnosti a dopadu. Proto je nezbytné určit typ, velikost, intenzitu a trvání očekávané 

mimořádné události. Nedostatek znalostí může být nahrazen z odůvodněných případů 

znaleckým posudkem.  

 Následuje posouzení pravděpodobnosti a dopadů dle tabulek. Výsledkem je 

identifikace rizik a zaznačení do matice. Matice je tvořena osou dopadů a pravděpodobnosti. 

 

14.2. Kanada 

All Hazards Risk Assessment - Tato metodika byla vypracována Public Safety Canada 

a má vytvořit jednotný postup pro hodnocení rizik jednotlivým ministerstvům.  

Metodologie může být použita federálními institucemi, které mohou provádět vlastní 

posouzení rizik. Jedná se, o komplexní prostředek pro posuzování dopadů a pravděpodobností 

mimořádných událostí a hrozeb. Může být velmi účinná pro snižování zranitelnosti lidí, 

majetku, životní prostředí a ekonomiky.  

Prvním krokem je proces shromažďování informace a analyzování informací z oblasti 

politiky, demografie apod. na místní, mezinárodní nebo nadnárodní úrovni. Následuje určení 

souvislostí.  

V druhém kroku se provádí identifikace rizik na základě vstupů. Vytváří se scénáře a 

scénáře pro případ domino-efektu. Výstupy slouží pro identifikaci rizik.  

Třetím krokem je samotná analýza rizik. V této metodice se také hodnotí dopad a 

pravděpodobnost. Hodnotí se dopady na obyvatelstvo, přímé ekonomické ztráty, nepřímé 

hospodářské ztráty, dopad na prostředí a jiné škody.  

Hodnocení rizik je proces porovnávání výsledků. Analýza rizik s rizikovými kritérii 

pro určení, zda je riziko a / nebo jeho velikost je / jsou přijatelné nebo přípustné. Účelem 

hodnocení rizik je podporovat rozvoj a opatření proti možným rizikům.[17]  
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Obrázek 7: Postup pomocí metodiky AHRA [17] 
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15. Návrh metodiky pro hodnocení bezpečnosti zóny havarijního 

plánování 
 

  Pro potřeby krizového řízení slouží analýzy a hodnocení rizik. Prostřednictvím analýz 

se zabýváme ochranou životů, zdravím lidí, majetku, životního prostřední a bezpečnosti 

obyvatelstva a v poslední době vystupuje do popředí i ochrana kritické infrastruktury.  

Pomocí pravdivých, ověřených a aktuálních informací můžeme provést vyhodnocení rizik, 

které se následně podílí na vytváření podkladů pro rozhodovací proces a pro aktivní řízení.  

Vzhledem ke složitosti a rozmanitosti rizik vzniku živelních pohrom, nehod, havárií požárů 

apod. na jedné straně a kvality, vypovídací schopnosti a homogenity dostupných souvisejících 

informací na straně druhé, není možno vypracovat žádné obecné pokyny pro stanovení 

aktuálních rizik. 

 

Vždy je třeba nejprve provést na základě zvolené metodiky odborné posouzení. 

Posuzujeme:  

- vstupní informace související s aktuálními riziky, 

- konkrétní cíle analýzy a hodnocení rizik 

 

15.1. Metodika pro hodnocení bezpečnosti ZHP 

 

Metodika je zaměřena na zpracování analýzy rizik a hodnocení rizik. Výsledkem je 

zpracování dokumentu analýzy a hodnocení rizik mimořádných událostí.  

 

15.1.1. Obecné principy 

  Analýza rizik vyžaduje systematický postup za použití dostupných informací. 

Zpracovatel analýzy a hodnocení rizik musí využít znalosti dané lokality. Výsledky analýzy a 

hodnocení rizik musí být srozumitelné, jelikož mohou sloužit jako podklad pro zpracování 

havarijního plánu, krizového plánu, plánu krizové připravenosti a další. Hloubka analýzy by 

měla být úměrná nebezpečí.  Výběr metody se řídí nejen účelem hodnocení rizika a jeho 

předpokládaným charakterem, ale i dostupností údajů, historií mimořádných událostí, 

předpoklady a omezeními použité metody. Při analýze musí být identifikovány a analyzovány 

všechny zdroje rizik.  
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Metodika má za účel sjednotit hodnocení rizik na různých stupních veřejné správy, 

správních úřadů a organizací či právnických nebo podnikajících fyzických osob, které plní 

opatření vyplývající z krizových plánů.  

 

15.1.2. Vymezení hlavních pojmů 

Mimořádná událost -  se rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a 

vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.
1
 

 

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. 

 

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. 

 

Dělení mimořádných událostí: 

a) Přírodní 

b) Antropogenní (způsobené lidskou činností) 

c) Kombinované 

 

Skupiny přírodních mimořádných událostí: 

 

Živelné pohromy - tzv. abiotické 

- zemětřesení 

- povodně, záplavy 

- vichřice 

- sesuvy půdy 

                                                 
1
 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdější předpisů. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jev
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hav%C3%A1rie
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivot
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdrav%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Majetek
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD
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- déle trvající sucha 

- sníh, sněhové kalamity, laviny, vysoké mrazy, náledí 

 

Epidemie – tzv. biotické 

- onemocnění většího počtu obyvatel 

- onemocnění většího počtu zvířat 

- nákazy rostlin 

 

Antropogenní mimořádné události 

 Provozní havárie a havárie v infrastruktuře 

- požáry a exploze 

- velké dopravní nehody na silnici, železnici, letadel, lodí, v metru apod. 

- rozsáhlé poruchy na rozvodných sítích elektrické energie, vody a 

vodovodních řadů, plynu a dalších inženýrských sítí 

- havárie v souvislosti s manipulací, uskladněním a přepravou 

radioaktivních látek 

- únik ropných, toxických a dalších nebezpečných látek 

- destrukce staveb 

- zhroucení informačních sítí 

 Sociogenní vnitřní (vnitrostátní krize) 

- občanské nepokoje 

- teroristické útoky, záškodnictví a sabotáže 

- použití chemických, biologických a radioaktivních látek 

 Sociogenní vnější 

- mezinárodní ozbrojený konflikt s použitím konvenčních, chemických, 

biologických nebo nukleárních zbraní 

 

Kombinované mimořádné události – jsou to mimořádné události způsobené tzv. domino-

efektem.  Kdy nastalá mimořádná událost může způsobit další.   
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15.1.3. Schéma postupu 
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15.1.4. Postup zpracování 

 

  Analýza se skládá z těchto úloh: identifikace a popis možných nebezpečných událostí 

(scénářů havárií) a jejich možných konečných stavů pro identifikované zdroje rizik, odhad 

pravděpodobnosti výskytu každého možného konečného stavu každé nebezpečné události, 

výpočet následků každého možného konečného stavu každé nebezpečné události a kombinace 

pravděpodobností a následků, tzv. míry rizika. Míra rizika se vyjadřuje obvykle jako 

individuální a společenské riziko. 

 

Popis referenční oblasti   

Analýza rizik pro ochranu obyvatel, majetku, zvířat, zdraví a přírody se vždy vztahuje 

na jasně identifikovatelné územní, jako je obec, obec s rozšířenou působností či kraj.  

Pro referenční oblast se podrobně popíše geografické podmínky jako je využití půdy, 

klima, počet obyvatel, hustota obyvatelstva, popis životního prostředí, jako i chráněné oblasti, 

ekonomika a dodávky energií a pitné vody. Tyto informace poskytují důležitý základ pro 

pozdější stanovení očekávaného dopadu konkrétní mimořádné události.  

Tento popis můžeme strukturovat do tabulky pro přehlednost informací: 

Název zkoumané oblasti 

Geologický popis Řeky a vodní díla 

Složení půdy 

Sesuvná území 

Poddolovaná území 

Obyvatelstvo Počet obyvatel 

Počet domácností 

Hustota obyvatelstva 

Životní prostředí Chráněné krajinné oblasti 

Využití půdy 

Klima oblasti Srážkový úhrn 

Klimatické změny  

Ostatní  Ostatní potřebné informace 

Přílohy a mapové podklady 

Zásobování vodou a dodávky energií Druhy dostupných energií 

Zasíťování oblastí 

Ostatní informace 
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Výběr nebezpečí 

  V druhém kroku tohoto procesu provedeme zjištění možného druhu nebezpečí, pro 

které je definováno riziko. U některých typů nebezpečí je prokázáno, že se vracejí v určitých 

cyklech, jako je např. stoletá voda pod. Nejsou-li dostupné zdroje těchto informací, je možné 

provést kvalifikovaný odhad za pomoci odborníka. Je důležité správně pochopit problematiku 

každé možné mimořádné události. Správná identifikace nebezpečí je klíčem k úspěšnému 

vyhodnocení analýzy 

 

Posouzení pravděpodobnosti  

Pro každé zvolené nebezpečí se provede kvantitativní ohodnocení za pomoci tabulky.  

Klasifikace se týká statistických ročních hodnot. Např. povodeň, která se stane za 100 let 

(HQ100), je událost, která dle statistického průměru, nastane jednou za 100 let. To však 

neznamená, že taková událost nemůže nastat v následujících letech. 

 

Tabulka 17: Ohodnocení mimořádné události dle pravděpodobnosti vzniku 

Ohodnocení MU dle pravděpodobnosti vzniku (P) 

Pravděpodobnost vzniku MU vyjádřena jako četnost výskytů za určité období, stupnice 1-5. 

1 Nepravděpodobné Méně než 1 x za 1000 let 

2 Slabě pravděpodobné 1 x za 100 až 1000 let 

3 Dosti pravděpodobné 1 x za 10 až 100 let 

4 Pravděpodobné 1 x za 1  až 10 let 

5 Velmi pravděpodobné Více než 1 x ročně 

 

Vše se zapíše do tabulky pro přehlednost a jednoduchou zpětnou identifikaci dat:  

Tabulka 18: Tabulka pro zápis dat pravděpodobnosti 

Typ MU P 

Přirozená 

povodeň 
4 

Přívalové 

srážky 
5 

… 
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Posouzení dopadu 

  V tomto kroku celého procesu analýzy rizika je třeba stanovit očekávaný dopad pro 

případ, že dojde k dříve definované mimořádné události a tato je následně analýzou 

hodnocena. Vztahuje se pouze na negativní důsledky.  

 Stanovení dopadu je třeba určit pro každou mimořádnou událost zvlášť.  

Kategorie pro posuzování dopadů jsou členěny na dopad na obyvatelstvo, na území, na 

budovy a celé obce, chovy zvířat a dopravu. Tyto parametry se přiřazují k jakémukoliv druhu 

mimořádné události, neboť představují prvky, které jsou předmětem chráněného zájmu. 

Každému parametru je přiřazena konkrétní číselná hodnota, se kterou se dále počítá, proto je 

třeba klást důraz na důležitost správného posouzení.  

 

 

Tabulka 19: Tabulka pro vyhodnocení ohrožení - Obyvatelstvo 

Obyvatelstvo (O) 

Ohrožení obyvatelstva - stupnice 0- 4 

0 Bez ohrožení 

1 Jednotlivé osoby 

2 Nejvýše 100 osob 

3 100 až 1000 osob 

4 Více jak 1000 osob 

¨ 

 
Tabulka 20: Tabulka pro vyhodnocení ohrožení - Plochy 

Plochy (S) 

Ohrožení ploch - stupnice 0 - 4 

0 řádově v m2 

1 do 500 m2 

2 do 10.000 m2 (1 ha) 

3 do 1 km2 

4 více než 1 km2 
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Tabulka 21: Tabulka pro vyhodnocení ohrožení - Budovy, obce 

Budovy, obce (B) 

Ohrožení objektů a obcí - stupnice 0-4. 

0 Bez ohrožení objektů 

1 Jednotlivý objekt nebo část 

2 Více jak jeden objekt 

3 Část obce nebo areálu podniku 

4 Celé obce 

 

 
Tabulka 22: Tabulka pro vyhodnocení ohrožení - Dopravní prostředky 

Dopravní prostředky (D) 

Ohrožení dopravních prostředků - stupnice 0-3. 

0 Bez účasti dopravních prostředků 

1 Jednotlivé prostředky osobní nebo nákladní dopravy 

2 Jednotlivé prostředky hromadné dopravy osob 

3 Železniční souprava, letecká a lodní přeprava, hromadné havárie v silniční dopravě 

 

 
Tabulka 23: Tabulka pro vyhodnocení ohrožení - Chov zvířat 

Chov zvířat (C) 

Ohrožení chovu zvířat - stupnice 0-3. 

0 Bez ohrožení chovu zvířat 

1 Jen jednotlivá zvířata 

2 Cenný chov zvířat 

3 Několik chovů hospodářských zvířat 

 

 

Pro zápis jednotlivých hodnot použijeme tabulku:  

Tabulka 24: Tabulka pro zápis jednotlivých hodnot ohrožení a jejich celkové sumy ohrožení 

Typ MU O S B D C           

Přirozená 

povodeň 
4 2 1 2 1 10 

Přívalové 

srážky 
3 3 2 2 2 10 

… 
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Posouzení možného vývoje mimořádné události 

V tomto kroku se provede posouzení mimořádných událostí a jejich vzájemného 

působení. Opět vše zapíšeme do tabulky. Celková suma ohrožení je tvořena součtem sum 

ohrožení jednotlivé mimořádné události včetně posuzované.  

 

Tabulka 25: Vyhodnocení vzájemných vazeb 

Typ MU 
Pravděpodobnos

t 
Následné 
havárie 

                   
        

 

Přirozená 
povodeň 

3 6,10,11 10 26 

Přívalové srážky 1 3,6,10,11 11 39 

Zvláštní povodeň 2 6,8,9,10,11 16 30 

Ledové jevy 1 10,11 4 16 

… 
    

 

Výsledná identifikace rizik 

Hodnocení rizik je procesem porovnávání výsledků zjištěných v analýze s rizikovými 

kritérii, zda je riziko a/nebo jeho velikost je/jsou přijatelné nebo přípustné. Účelem hodnocení 

rizik je jejich identifikace a příprava opatření.  

Uspořádání rizikových událostí na základě jejich hodnocení lze graficky zobrazit 

v matici rizik. Nejvíce rozšířená je právě matice rizik, na které se obvykle zobrazuje 

pravděpodobnost možné mimořádné události versus jejich celkový dopad na obyvatelstvo, 

zvířata apod.. 
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Legenda: 

 

Obrázek 8: Matice rizik 

 

Klasifikace týkající se pravděpodobnosti výskytu mimořádné události vždy vede k 

přirozenému (celému) číslu v intervalu jedna-pět. Ohrožení takto klasifikováno není a je třeba 

dle údajů zjištěných v tabulce stupnici rozdělit.  

Cílem analýzy rizika je srovnávací prezentace různých rizik spojených s různými 

druhy nebezpečí (scénáře) v matici rizik. 
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Rizika se v průběhu času mění, zejména v návaznosti na různá opatření, či jiné 

mimořádné události a proto se musí analýza pravidelně kontrolovat a aktualizovat nebo 

přizpůsobit novým rámcovým podmínkám.  

Závěrečná zpráva analýzy rizik v území slouží jako podklad pro zpracování opatření a 

je důležitou zprávou pro zpracování havarijních a krizových plánů. Zpráva by měla být ve 

srozumitelné formě a měla by podávat ucelený obraz o území, jeho začlenění do krajiny, 

řešení problematiky a hodnocení rizik. Rozsah zpracovávaných údajů musí vždy vyplývat z 

rozsahu řešené problematiky tak, aby byly postiženy všechny souvislosti a získány podklady 

potřebné ke zpracování analýzy rizik a návrhu doporučených opatření. Lze ji zpracovat pouze 

na základě dostatečného prozkoumání konkrétního území.  
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16. Ověření metodiky 

Metodiku jsem ověřila na ORP Ivančice, kdy informace geografického charakteru byly 

zmíněny v diplomové práci již dříve. Tudíž začneme určením pravděpodobnosti.  

Tabulka 26: Výčet MU a přiřazení jejich pravděpodobnosti 

Typ MU P 

Přirozená povodeň 3 

Přívalové srážky 1 

Zvláštní povodeň 2 

Ledové jevy 1 

Požár 3 

Únik RP 2 

Únik radioaktivních látek 2 

Únik NCHL 4 

Veterinární nákaza 4 

Dopravní nehoda 5 

Jiné nebezpečí 2 

 

Následuje posouzení dopadu, které nám udává suma ohrožení.  

Tabulka 27: Posouzení dopadu jednotlivých MU 

Typ MU Obyvatelstvo Plochy 
Budovy, 

obce 

Dopravní 

prostředky 

Chov 

zvířat 
          

Přirozená 

povodeň 
4 2 1 2 1 10 

Přívalové 

srážky 
2 3 3 2 1 11 

Zvláštní 

povodeň 
4 4 4 3 1 16 

Ledové jevy 2 1 0 1 0 4 

Požár 2 1 1 0 0 4 

Únik RP 2 0 1 1 0 4 

Únik 

radioaktivní
4 4 4 3 3 18 
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ch látek 

Únik NCHL 2 0 1 1 0 4 

Veterinární 

nákaza 
2 4 1 0 3 10 

Dopravní 

nehoda 
1 0 1 3 1 6 

Jiné 

nebezpečí 
2 1 1 1 1 6 

 

Posoudíme, zda mimořádná událost může vyvolat jinou mimořádnou událost a tyto zaznačíme 

do tabulky: 

Tabulka 28: Porovnání vazeb 

Typ MU Pravděpodobnost 
Následné 

havárie 
           

        
        

 

Přirozená povodeň 3 6,10,11 10 26 

Přívalové srážky 1 3,6,10,11 11 39 

Zvláštní povodeň 2 6,8,9,10,11 16 30 

Ledové jevy 1 10,11 4 16 

Požár 3 6, 7, 8,10,11 4 42 

Únik RP 2 5,10,11 4 20 

Únik radioaktivních 

látek 
2 11,10,9 18 40 

Únik NCHL 4 5,11 4 14 

Veterinární nákaza 4 11 10 16 

Dopravní nehoda 5 5,6,8,11 6 24 

Jiné nebezpečí 2 10,5 6 16 

 

 

Následně se určené informace vynesou do matice rizik, která nám určí závažnost rizika.  
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Graf č. 1: Vyhodnocení na matici rizik 
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- Únik NCHL 

Slabě pravděpodobné MU: 

- Únik RP 

- Jiné nebezpečí 

- Ledové jevy 

Podle vyhodnocení lze usoudit, že metoda je platná a lze ji použít pro hodnocení.  
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17. Závěr 
 

V současné době je potřeba analýzy rizika, jelikož si uvědomujeme důležitost 

dostupnosti všech prostředků a služeb. Zejména jde-li o integrální bezpečnost v souvislosti 

s ochranou prvků kritické infrastruktury. Jak bylo v práci zmíněno, je vždy třeba pečlivě 

zvážit investice vynakládané na prevenci a odstranění rizik. Je třeba také klást důraz na 

integrální bezpečnost.  

  V rámci diplomové práce byly identifikovány mimořádné události a zdroje možných 

mimořádných událostí v zóně havarijního plánování JE Dukovany. Za pomocí metody 

Analýza rizik v území, která byla vyvinuta Hasičským záchranným sborem 

Moravskoslezského kraje, byla vyhodnocena míra rizika jednotlivých mimořádných událostí. 

Následně posouzeny možné vazby a výsledkem bylo určení výsledné míry rizika a zjištění 

nejzávažnějších hrozeb, které v dané oblasti existují a oblast ohrožují. 

 V zahraničí se touto problematikou také zabývají a bylo velmi zajímavé poznat 

způsoby jednotného analyzování rizik. Vybrána byla německá a kanadská metodika.  

Cílem diplomové práce bylo hodnocení integrálních rizik a jejich souvislostí a návrh 

jednotné metodiky pro jejich hodnocení.   

 Metodika by měla sloužit jako jednotný postup pro hodnocení rizik. Analýzy tvořené 

prostřednictvím metodik mají jednotnou formu a je možné je snadněji používat a rychleji se 

v nich zorientovat.  

Vytvořená metodika zahrnuje částečně kvantitativní hodnocení jako již uvedená 

Analýza rizik v území. Následných krokem je posouzení jejich vzájemného působení. 

Výsledným krokem je promítnutí v matici rizik, která je tvořena pravděpodobností a sumou 

celkového ohrožení.  

Vytvořená metodika byla ověřena na správním obvodu ORP Ivančice, kde jsem 

dosáhla stejných výsledků jako při analýze rizik v území. Závěrem této metodiky je vytvoření 

zprávy, která obsahuje výčet rizik, jejich závažnost a návrh možných opatření. Tato zpráva 

pak může sloužit jako podklad pro zpracování havarijních a krizových plánů. Metodiku lze 

použít jak na malé oblasti, tak i na rozsáhlejší územní celky.  
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Příloha č.: 5  
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Příloha č.: 6  

Tabulka č. 1: Obyvatelstvo podle pohlaví a hlavních věkových skupin podle obcí spadajících do 

správních obvodů obcí s rozšířenou působností k 31. 12. 2011[18] 
 

 Počet obyvatel 

k 31. 12. 2011 

Muži Ženy 

celkem v tom ve věku z toho 

60 - 

64 

celkem v tom ve věku celkem v tom ve věku 

0 - 14 15 - 64 65+ 0 - 14 15 - 64 65 + 0 - 14 15 - 64 65 + 

Správní obvod celkem 24 037 3 523 16 707 3 807 1 668 11 907 1 768 8 577 1 562 12 130 1 755 8 130 2 245 

Biskoupky 189 25 133 31 21 91 10 68 13 98 15 65 18 

Čučice 438 66 290 82 32 213 36 152 25 225 30 138 57 

Dolní Kounice 2 454 358 1 763 333 155 1 239 181 927 131 1 215 177 836 202 

Hlína 316 39 233 44 27 164 13 131 20 152 26 102 24 

Ivančice 9 555 1 413 6 538 1 604 708 4 681 698 3 310 673 4 874 715 3 228 931 

Ketkovice 616 81 428 107 47 299 35 218 46 317 46 210 61 

Kupařovice 267 42 204 21 11 130 20 105 5 137 22 99 16 

Mělčany 495 72 344 79 31 253 40 177 36 242 32 167 43 
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Moravské Bránice 988 151 697 140 67 486 77 357 52 502 74 340 88 

Němčičky 323 49 247 27 28 158 20 127 11 165 29 120 16 

Neslovice 905 127 653 125 50 457 70 340 47 448 57 313 78 

Nová Ves 782 121 551 110 43 376 50 279 47 406 71 272 63 

Nové Bránice 709 103 497 109 46 344 54 240 50 365 49 257 59 

Oslavany 4 662 676 3 205 781 315 2 346 358 1 671 317 2 316 318 1 534 464 

Pravlov 574 94 403 77 43 301 53 212 36 273 41 191 41 

Senorady 413 54 276 83 27 202 28 141 33 211 26 135 50 

Trboušany 351 52 245 54 17 167 25 122 20 184 27 123 34 
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Příloha č.: 7  

Tabulka č. 2: Obyvatelstvo podle pohlaví a hlavních věkových skupin podle obcí s rozšířenou  

k 31. 12. 2011[18] 

 

Počet obyvatel 

k 31. 12. 2011 
Muži Ženy 

celkem 
v tom ve věku z toho  

60 - 64 
celkem 

v tom ve věku 
celkem 

v tom ve věku 

0 - 14 15 - 64 65+ 0 - 14 15 - 64 65 + 0 - 14 15 - 64 65 + 

Ivančice 24 037 3 523 16 707 3 807 1 668 11 907 1 768 8 577 1 562 12 130 1 755 8 130 2 245 
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Příloha č.: 8  

Tabulka č. 3:  Přehled možných zdrojů mimořádných událostí na území ORP Ivančice [18] 
 

Město, obec Ohrožující objekt 

Adresa provozovny 
Charakter 

ohrožení 

Ohrožující látka Ohrožení 

Ulice č.p. PSČ druh 
množ. 

(t, ks) 

počet 

osob 

Území 

(km2) 

Ivančice 

řeka Jihlava Ivančice 
 

664 91 přirozená povodeň voda Q100 1 000 
 

řeka Oslava Ivančice 
 

664 91 přirozená povodeň voda Q100 
<20 

RD  

Mřenkový potok Ivančice 
 

664 91 přívalové srážky voda 
 

<25 R

D  

VD Dalešice (řeka Jihlava) 
   

zvláštní povodeň voda Q1000 > 6010 
 

VD Mohelno 
   

zvláštní povodeň voda Q1000 > 6010 
 

VD Mostiště 
   

zvláštní povodeň voda Q1000 > 4670 
 

ČS PHM Benzina Ivančice 106 664 91 požár, únik RP benzin / nafta 50/50 do 100 0,01 

ČS PHM AB OIL Na Brněnce 31 664 91 požár, únik RP benzin / nafta 30/35 do 100 0,01 

ČS PHM AGROSERVIS, 1. 

zemědělská a.s. Višňové 

(neveřejná) 

Letkovice 
 

664 91 požár, únik RP nafta 
   

ČS PHM TREDOS, spol. s r.o. 

(neveřejná) 
Krumlovská 26 664 91 požár, únik RP nafta 

   

ČS LPG Krumlovská 12 664 91 požár propan butan 4,8 do 100 0,01 
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ČS PHM Javap Trans s.r.o. 

(neveřejná) 
Oslavanská 

 
664 91 požár, únik RP nafta 

   

JE Dukovany Dukovany 
 

675 50 únik rad. látek 
radioaktivní  

látky  
9 120 

 

Biskoupky JE Dukovany Dukovany 
 

675 50 únik rad. látek 
radioaktivní 

látky  
200 

 

Čučice JE Dukovany Dukovany 
 

675 50 únik rad. látek 
radioaktivní 

látky  
440 

 

Dolní Kounice 

VD Dalešice (řeka Jihlava) 
  

675 54 zvláštní povodeň voda Q1000 > 2000 
 

VD Mohelno 
   

zvláštní povodeň voda Q1000 > 2000 
 

VD Mostiště 
   

zvláštní povodeň voda Q1000 > 770 
 

řeka Jihlava 
   

přirozená povodeň voda Q100 
<10 

RD  

ČS PHM Chemis Engine, a.s. Ivančická 319 664 64 požár, únik RP benzin / nafta 32/31 do 100 0,01 

ČS PHM KÁMEN Zbraslav, 

spol. s r.o. (neveřejná) 
Ivančická 

 
664 64 požár, únik RP nafta 

   

Ketkovice 

JE Dukovany Dukovany 
 

675 50 únik rad. látek 
radioaktivní 

látky  
670 

 

Ketkovický potok Ketkovice 
 

664 91 přívalové srážky voda 
 

<1 RD 
 

Kupařovice 

VD Dalešice (řeka Jihlava) 
   

zvláštní povodeň voda Q1000 > 240 
 

VD Mohelno 
   

zvláštní povodeň voda Q1000 > 240 
 

VD Mostiště 
   

zvláštní povodeň voda Q1000 > 30 
 



11 

 

řeka Jihlava 
   

přirozená povodeň voda Q100 <5 RD 
 

Mělčany potok Šatava Mělčany 
 

664 64 přirozená povodeň voda Q100 50 
 

Moravské Bránice 

VD Dalešice (řeka Jihlava) 
   

zvláštní povodeň voda Q1000 > 450 
 

řeka Jihlava 
   

ledové jevy voda 
   

VD Mohelno 
   

zvláštní povodeň voda Q1000 70 
 

Němčičky 

VD Dalešice (řeka Jihlava) 
   

zvláštní povodeň voda Q1000 > 150 
 

VD Mohelno 
   

zvláštní povodeň voda Q1000 > 90 
 

VD Mostiště 
   

zvláštní povodeň voda Q1000 > 30 
 

řeka Jihlava 
   

přirozená povodeň voda Q100 <5 RD 
 

ČS PHM Brněnské písky, a.s. 

(neveřejná) 
Němčičky 94 664 66 požár, únik RP nafta 

   

Neslovice 

JE Dukovany Dukovany 
 

675 50 únik rad. látek 
radioaktivní 

látky  
740 

 

ČS PHM Klas Neslovice, s.r.o. 

(neveřejná) 
Zemědělská 277 664 91 požár, únik RP nafta 

   

Nová Ves 

JE Dukovany Dukovany 
 

675 50 únik rad. látek 
radioaktivní 

látky  
730 

 

Krytý bazén Nová Ves 
 

664 91 únik NCHL 

chlornan 

sodný 
250 l 

  
kyselina sírová 100 l 
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POOSLAVÍ Nová Ves,družstvo 

Nová Ves 251 664 12 

veter. nákaza skot 532 

40 
<1 

km2 
ČS PHM (neveřejná) únik NCHL chemikálie < 2 

 
požár, únik RP nafta 

 

Nové Bránice 

VD Dalešice (řeka Jihlava) 
   

zvláštní povodeň voda Q1000 > 900 
 

VD Mohelno 
   

zvláštní povodeň voda Q1000 > 450 
 

VD Mostiště 
   

zvláštní povodeň voda Q1000 > 70 
 

řeka Jihlava 
   

přirozená povodeň voda Q100 <5 RD 
 

řeka Jihlava 
   

ledové jevy voda 
   

Mlýnský potok 
Nové 

Bránice  
664 64 přívalové srážky voda 

 

<10 

RD  

Oslavany 

řeka Oslava Oslavany 
 

664 12 přirozená povodeň voda Q100 600 
 

řeka Oslava Oslavany 
 

664 12 ledové jevy voda 
   

potok Balinka Oslavany 
 

664 12 přívalové srážky voda 
 

<20 R

D  

potok Balinka Oslavany 
 

664 12 ledové jevy voda 
   

Ketkovický potok Oslavany 
 

664 12 přívalové srážky voda 
 

<20 R

D  

Neslovický potok Oslavany 
 

664 91 přívalové srážky voda 
 

<3 RD 
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VD Mostiště (řeka Oslava) 
   

zvláštní povodeň voda Q1000 2500 
 

VD Dalešice (řeka Jihlava) 
   

zvláštní povodeň voda Q1000 > 2000 
 

DIAMO, s.p., záv. D. Rožínka 

Stráž 

p.R.,Máchov

a 

201 471 27 

jiné nebezpečí poddol. území 
   

únik NCHL metan 
   

JE Dukovany Dukovany 
 

675 50 únik rad. látek 
radioaktivní 

látky  
4 590 

 

ČS PHM A+S Nádražní 
 

664 12 požár, únik RP benzin / nafta 
 

do 100 0,01 

Vodárenská a.s. Oslavany 
 

664 12 únik NCHL chlór 0,68 500 
 

ČS PHM Prefa Brno, a.s. 

(neveřejná) 
Nádražní 14 664 12 požár, únik RP nafta 

   

Pravlov 

VD Dalešice (řeka Jihlava) 
   

zvláštní povodeň voda Q1000 > 520 
 

VD Mohelno 
   

zvláštní povodeň voda Q1000 > 300 
 

VD Mostiště 
   

zvláštní povodeň voda Q1000 > 490 
 

řeka Jihlava 
   

přirozená povodeň voda Q100 
<30 

RD  

Senorady Senoradský potok Senorady 
 

675 75 přívalové srážky voda 
 

<10 

RD  
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Příloha č.: 9  

Počet událostí v jednotlivých obcích a obcích s rozšířenou působností dle jednotlivých typů SSU – 

součty r. 2007 
 
 Legenda ke sloupcům 

 P - POŽÁR (12-19) TH - Technická havárie (mimo UNL, 51-54) 

 DN - DOPRAVNÍ NEHODA (21-25) RHN - Radiační havárie a nehoda (61) 

 ŽP - ŽIVELNÍ POHROMA (31-35) OMU - Ostatní mimořádné události (71) 

 UNL - Únik nebezpečné chemické látky (41-45) PP - Planý poplach (81) 

 Období od :1.1.2007 do: 31.12.2007 
 POVĚŘENÁ OBEC, OBEC SUM 12-19 SUM 21-25 SUM 31-35 SUM 41-45 SUM 51-54 SUM 61-81 SUM 1-81 
 582832 Biskoupky 2 0 0 0 0 0 2 

 582930 Čučice 2 0 0 0 0 0 2 

 582956 Dolní Kounice 4 3 2 2 9 2 22 

 583022 Hlína 0 0 1 0 0 0 1 

 583120 Ivančice 16 10 6 11 39 2 84 

 583201 Ketkovice 1 1 0 0 1 0 3 

 583243 Kupařovice 0 1 0 0 1 0 2 

 583375 Mělčany 1 1 0 0 1 0 3 

 583421 Moravské Bránice 2 4 1 1 1 0 9 

 583472 Němčičky 0 2 0 0 0 0 2 

 583481 Neslovice 0 4 2 0 8 0 14 

 583502 Nová Ves 1 2 0 0 3 0 6 

 583511 Nové Bránice 1 0 0 0 0 0 1 

 583588 Oslavany 8 9 1 6 19 0 43 

 583693 Pravlov 0 1 0 0 2 0 3 

 1325 Ivančice  38 38 13 20 84 4 197 
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Příloha č.: 10  

Počet událostí v jednotlivých obcích a obcích s rozšířenou působností dle jednotlivých typů SSU – 

součty r. 2008 

 
 Legenda ke sloupcům 

 P - POŽÁR (12-19) TH - Technická havárie (mimo UNL, 51-54) 

 DN - DOPRAVNÍ NEHODA (21-25) RHN - Radiační havárie a nehoda (61) 

 ŽP - ŽIVELNÍ POHROMA (31-35) OMU - Ostatní mimořádné události (71) 

 UNL - Únik nebezpečné chemické látky (41-45) PP - Planý poplach (81) 

 Období od :1.1.2008 do: 31.12.2008 
 POVĚŘENÁ OBEC, OBEC SUM 12-19 SUM 21-25 SUM 31-35 SUM 41-45 SUM 51-54 SUM 61-81 SUM 1-81 
 582832 Biskoupky 0 0 0 0 0 1 1 

 582956 Dolní Kounice 3 4 1 1 6 1 16 

 583022 Hlína 1 1 0 0 1 0 3 

 583120 Ivančice 15 12 8 5 34 4 78 

 583201 Ketkovice 0 1 1 0 0 0 2 

 583243 Kupařovice 1 0 0 0 0 0 1 

 583375 Mělčany 1 1 0 0 0 0 2 

 583421 Moravské Bránice 0 6 0 1 3 0 10 

 583472 Němčičky 3 0 0 0 0 0 3 

 583481 Neslovice 2 3 1 0 1 0 7 

 583502 Nová Ves 1 1 0 0 1 0 3 

 583588 Oslavany 7 5 0 2 16 3 33 

 583693 Pravlov 0 3 1 0 0 0 4 

 584011 Trboušany 1 0 0 0 0 0 1 

 591661 Senorady 0 2 0 0 0 0 2 

 1325 Ivančice  35 39 12 9 62 9 166 
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Příloha č.: 11  

Počet událostí v jednotlivých obcích a obcích s rozšířenou působností dle jednotlivých typů SSU – 

součty r. 2009 
 

 
 Legenda ke sloupcům 

 P - POŽÁR (12-19) TH - Technická havárie (mimo UNL, 51-54) 

 DN - DOPRAVNÍ NEHODA (21-25) RHN - Radiační havárie a nehoda (61) 

 ŽP - ŽIVELNÍ POHROMA (31-35) OMU - Ostatní mimořádné události (71) 

 UNL - Únik nebezpečné chemické látky (41-45) PP - Planý poplach (81) 

 Období od :1.1.2009 do: 31.12.2009 
 POVĚŘENÁ OBEC, OBEC SUM 12-19 SUM 21-25 SUM 31-35 SUM 41-45 SUM 51-54 SUM 61-81 SUM 1-81 
 582930 Čučice 2 0 0 0 3 0 5 

 582956 Dolní Kounice 2 3 0 1 18 1 25 

 583022 Hlína 0 1 0 0 1 0 2 

 583120 Ivančice 16 15 11 4 72 7 125 

 583201 Ketkovice 4 0 0 0 1 0 5 

 583243 Kupařovice 1 0 0 0 0 0 1 

 583375 Mělčany 1 1 0 0 3 0 5 

 583421 Moravské Bránice 0 2 0 2 5 0 9 

 583472 Němčičky 0 2 0 0 1 0 3 

 583481 Neslovice 1 2 0 1 3 0 7 

 583502 Nová Ves 3 2 0 0 1 0 6 

 583588 Oslavany 6 2 2 2 27 0 39 

 583693 Pravlov 0 2 0 0 0 0 2 

 591661 Senorady 0 0 0 0 1 0 1 

 1325 Ivančice  36 32 13 10 136 8 235 
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Příloha č.: 12  

Počet událostí v jednotlivých obcích a obcích s rozšířenou působností dle jednotlivých typů SSU – 

součty r. 2010 
 

 
 Legenda ke sloupcům 

 P - POŽÁR (12-19) TH - Technická havárie (mimo UNL, 51-54) 

 DN - DOPRAVNÍ NEHODA (21-25) RHN - Radiační havárie a nehoda (61) 

 ŽP - ŽIVELNÍ POHROMA (31-35) OMU - Ostatní mimořádné události (71) 

 UNL - Únik nebezpečné chemické látky (41-45) PP - Planý poplach (81) 

 Období od :1.1.2010 do: 31.12.2010 
 POVĚŘENÁ OBEC, OBEC SUM 12-19 SUM 21-25 SUM 31-35 SUM 41-45 SUM 51-54 SUM 61-81 SUM 1-81 
 582832 Biskoupky 0 0 0 0 1 0 1 

 582930 Čučice 1 0 0 1 3 1 6 

 582956 Dolní Kounice 1 1 0 0 19 1 22 

 583022 Hlína 0 0 0 0 2 0 2 

 583120 Ivančice 15 14 0 4 80 3 116 

 583201 Ketkovice 0 0 0 0 1 0 1 

 583375 Mělčany 1 0 0 0 2 0 3 

 583421 Moravské Bránice 1 2 0 0 5 0 8 

 583472 Němčičky 0 1 0 0 2 0 3 

 583481 Neslovice 1 0 0 0 2 0 3 

 583502 Nová Ves 2 1 0 0 1 0 4 

 583511 Nové Bránice 1 0 0 0 1 0 2 

 583588 Oslavany 7 5 0 1 24 2 39 

 583693 Pravlov 1 0 0 0 2 0 3 

 591661 Senorady 0 1 0 0 2 0 3 

 1325 Ivančice  31 25 0 6 147 7 216 
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Příloha č.: 13  

Počet událostí v jednotlivých obcích a obcích s rozšířenou působností dle jednotlivých typů SSU – 

součty r. 2011 
 
 Legenda ke sloupcům 

 P - POŽÁR (12-19) TH - Technická havárie (mimo UNL, 51-54) 

 DN - DOPRAVNÍ NEHODA (21-25) RHN - Radiační havárie a nehoda (61) 

 ŽP - ŽIVELNÍ POHROMA (31-35) OMU - Ostatní mimořádné události (71) 

 UNL - Únik nebezpečné chemické látky (41-45) PP - Planý poplach (81) 

 Období od :1.1.2011 do: 31.12.2011 
 POVĚŘENÁ OBEC, OBEC SUM 12-19 SUM 21-25 SUM 31-35 SUM 41-45 SUM 51-54 SUM 61-81 SUM 1-81 
 582930 Čučice 0 0 0 0 4 0 4 

 582956 Dolní Kounice 8 2 0 0 3 0 13 

 583022 Hlína 1 1 0 0 0 0 2 

 583120 Ivančice 15 17 0 6 28 2 68 

 583201 Ketkovice 1 0 0 0 6 1 8 

 583243 Kupařovice 1 0 0 0 0 0 1 

 583375 Mělčany 1 1 0 0 0 1 3 

 583421 Moravské Bránice 3 5 0 0 3 0 11 

 583472 Němčičky 2 0 0 0 0 0 2 

 583481 Neslovice 1 3 0 0 2 2 8 

 583502 Nová Ves 2 0 0 0 1 0 3 

 583511 Nové Bránice 1 0 0 0 1 0 2 

 583588 Oslavany 19 3 0 2 16 2 42 

 583693 Pravlov 0 2 0 0 0 0 2 

 584011 Trboušany 0 0 0 0 1 0 1 

 1325 Ivančice  55 34 0 8 65 8 170 
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Příloha č.: 14  

Počet událostí v jednotlivých obcích a obcích s rozšířenou působností dle jednotlivých typů SSU – 

součty r. 2012 
 

 
 Legenda ke sloupcům 

 P - POŽÁR (12-19) TH - Technická havárie (mimo UNL, 51-54) 

 DN - DOPRAVNÍ NEHODA (21-25) RHN - Radiační havárie a nehoda (61) 

 ŽP - ŽIVELNÍ POHROMA (31-35) OMU - Ostatní mimořádné události (71) 

 UNL - Únik nebezpečné chemické látky (41-45) PP - Planý poplach (81) 

 Období od :1.1.2012 do: 31.12.2012 
 POVĚŘENÁ OBEC, OBEC SUM 12-19 SUM 21-25 SUM 31-35 SUM 41-45 SUM 51-54 SUM 61-81 SUM 1-81 
 582832 Biskoupky 0 0 0 0 1 1 2 

 582930 Čučice 1 1 0 0 2 0 4 

 582956 Dolní Kounice 1 0 0 1 8 0 10 

 583022 Hlína 0 0 0 0 2 0 2 

 583120 Ivančice 25 11 0 4 41 8 89 

 583201 Ketkovice 2 0 0 0 3 0 5 

 583243 Kupařovice 0 0 0 0 1 0 1 

 583375 Mělčany 1 0 0 0 3 0 4 

 583421 Moravské Bránice 4 4 0 1 5 0 14 

 583472 Němčičky 1 4 0 0 0 0 5 

 583481 Neslovice 3 1 0 0 4 0 8 

 583502 Nová Ves 2 0 0 1 1 0 4 

 583511 Nové Bránice 3 0 0 0 0 0 3 

 583588 Oslavany 20 6 0 0 14 1 41 

 583693 Pravlov 0 1 0 0 1 0 2 

 591661 Senorady 1 1 0 0 2 1 5 

 1325 Ivančice  64 29 0 7 88 11 199 

 

 


