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1 Úvod 

Po celou dobu historického vývoje je lidstvo sužováno negativními jevy, které mají 

značný vliv na vývoj společnosti. Ze začátku se lidstvo potýkalo převážně s událostmi 

přírodního charakteru, jakými jsou například povodně, vulkanická činnost, zemětřesení, 

větrné smrště či požáry způsobené přírodními silami. Lidé v důsledku těchto událostí 

začali přemýšlet nad potřebou ochrany proti nepříznivým přírodním vlivům. 

S postupným vývojem společnosti se však začala objevovat další nová nebezpečí, která 

byla spojena především s využíváním chemických látek, rozvojem průmyslové výroby, 

dopravy a dalších civilizačních aktivit. V návaznosti na tuto problematiku 

je na bezpečnost a ochranu kladen čím dál větší důraz. 

 

Vznikem jakékoli mimořádné události nebo krizové situace, ať už přírodní, 

antropogenní nebo jejich kombinací, dochází k negativním dopadům na společnost, 

infrastrukturu a životní prostředí. Za účelem snížení následků těchto událostí byl 

vytvořen systém havarijního a krizového plánování. Pro plnění těchto úkolů vznikly 

orgány, jejichž činnost je zaměřená na oblasti vyhledávání a předcházení rizik, 

sestavovaní havarijních a krizových plánů pro řešení nastalých mimořádných 

a krizových událostí a v neposlední řadě zásah a likvidaci následků těchto negativních 

situací. 

 

Diplomová práce se zabývá hodnocením zdrojů rizika, přírodního a antropogenního 

charakteru, s možným výskytem na území obce Velká Polom. Z těchto rizik jsou 

vytvořeny reprezentativní scénáře, které se pomocí metod, vhodných pro analýzu rizik 

území, zhodnotí a na základě výsledků se navrhne optimální opatření na minimalizaci 

těchto nebezpečí. K identifikaci rizik a posouzení jejich vlivu na dané území jsou 

použity analýza souvztažnosti, analýza rizik a zranitelnosti a modelovací program 

ALOHA. 

 

Cílem této práce je vyhodnotit společenská a environmentální rizika na území obce 

Velká Polom a po zhodnocení výsledků provedených analýz navrhnout opatření na 

snížení těchto rizik.  
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1.1 Rešerše 

BERNATÍK, Aleš. Prevence závažných havárii I. 1. vyd. Ostrava: Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. 86 s. SPBI Ostrava. ISBN 80-86634-

89-2. [3.] 

 

 Jedná se o publikaci určenou studentům k seznámení s prevencí závažných 

havárií. Publikace popisuje základní informace o této problematice, dále v ní 

jsou uvedeny jednotlivé metody hodnocení rizik. 

 

BERNATÍK, Aleš. Prevence závažných havárii II. 1. vyd. Ostrava: Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. 104 s. SPBI Ostrava. ISBN 80-

86634-90-6.[4.] 

 

 Publikace navazující na první díl „Prevence závažných havárií I“. 

Tato publikace popisuje systém prevence závažných havárií, určuje princip 

kvantitativního hodnocení rizik. Jedná se o učební text. 

 

KRÖMER, Antonín, MUSIAL, Petr, FOLWARCZNY, Libor. Mapování rizik. 1. 

vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010, 126 s. SPBI 

Ostrava ISBN 978-80-7385-086-9 [2.] 

 

 Publikace popisující samotnou metodu mapování rizik. V publikaci se vysvětlují 

základní východiska mapování rizik (popisuje co to vlastně mapování rizik je), 

stanovuje míru rizika území, zranitelnost území a připravenost území na rizika. 

Dále popisuje zpracovávání dat za účelem mapování rizik území. Kniha byla 

sestavena Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje. 

 

BERNATÍK, Aleš, MALÉŘOVÁ, Lenka. Analýza rizik území. 1. vyd. Ostrava: 

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010. 82 s. SPBI Ostrava. ISBN 

978-80-7385-082-1. [1.] 

 

 Jedná se o učebnicový text. V textu jsou popsány důležité pojmy v oblasti 

analýzy rizik území, jako jsou např. riziko, nebezpečí nebo havárie. 
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Dále popisuje rozdělení mimořádných událostí a v této návaznosti jsou v textu 

popsány metody pro hodnocení rizik území, hodnocení dopadu havárií na území 

a životní prostředí. Publikace se dále věnuje přepravě nebezpečných látek, 

kritické infrastruktuře a na závěr se autoři věnují způsobů získávání 

a samotnému rozsahu potřebných informací pro provedení hodnocení rizik 

území. 

 

Projekt SIPROCI [6.] 

 

 Jedná se projekt za účelem vzniku celoevropské metody, která je vytvořená 

za účelem sjednocení hodnocení mimořádné událostí na území v návaznosti 

na přípravu území na mimořádné události a na řešení nastalých událostí. 

 

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. [8.] 

 

 Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky 

integrovaného záchranného systému a jejich působnost, pokud tak nestanoví 

zvláštní právní předpis, působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů 

územních samosprávných celků, práva a povinnosti právnických a fyzických 

osob při přípravě na mimořádné události a při záchranných a likvidačních 

pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, 

nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu 

 

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

pozdějších předpisů. [9.] 

 

 Tento zákon stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob 

při přípravě na krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České 

republiky před vnějším napadením, a při jejich řešení a při ochraně kritické 

infrastruktury a odpovědnost za porušení těchto povinností. 
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Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona 

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení 

některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění 

pozdějších předpisů. [10.] 

 

 Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a stanoví 

systém prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna 

vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek s cílem snížit 

pravděpodobnost vzniku a omezit následky závažných havárií na zdraví a životy 

lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek v objektech a zařízeních 

a v jejich okolí. 

 

1.2 Použité zkratky 

MU  Mimořádná událost 

ETA  Event Tree Analysis 

HVA  Hazard Vulnerability Analysis 

ALOHA Areal Locations of Hazardous Atmospheres 

HZS MSK Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

NN  Nízké napětí 

SDH  Sbor dobrovolných hasičů 

JPO  Jednotka požární ochrany 

ZZS  Zdravotnická záchranná služba 

NL  Nebezpečná látka 

 

1.3 Základní pojmy 

Mimořádná událost 

 Je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, 

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

a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. [1.] 
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Krizová situace 

 Mimořádná událost, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, 

při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu. [9.] 

Riziko 

 Vyjadřuje pravděpodobnost vzniku mimořádné události. [1.] 

Pravděpodobnost 

 Míra výskytu nějaké události/jevu (daný případ/jev k celkovému počtu všech 

sledovaných případů/jevů) vyjádřený číselně hodnotou mezi 0 a 1. [14.] 

Nebezpečí 

 Vlastnost, která má potenciál způsobit škodu na lidském zdraví nebo životě, 

majetku nebo životním prostředí. [1.] 

Zranitelnost 

 Slabá stránka území, která může vést ke vzniku mimořádné události.  

Analýza 

 Rozbor nebo zkoumání pomocí nejrůznějších metod.[23.] 

Zdroj rizika 

 Nebezpečná vlastnost nebezpečného činitele. [15.] 

Analýza rizik 

 systematické použití dostupných informací k identifikaci nebezpečí a k odhadu 

rizika pro jednotlivce nebo obyvatelstvo, majetek nebo životní prostředí. [15.] 

Havárie 

 nežádoucí a do jisté míry neovladatelná mimořádná událost antropogenního 

charakteru. Lze ji chápat jako řetězec událostí, který je propojen kauzálními 

vztahy mezi jejími příčinami a následky. [1.] 

Nebezpečná látka  

 Látka, která je svými fyzikálními, chemickými a toxickými vlastnostmi schopna 

nebezpečně působit na osoby, živé organismy, životní prostředí a majetek. [5.] 
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2 Teorie rizik 

2.1 Riziko 

Pojem riziko je často používán v různých souvislostech a kontextech. Setkáváme 

se s ním nejen v souvislosti s přírodními procesy, ale i ve sféře sociální, ekonomické, 

bezpečnostní či environmentální. Ve všech těchto oblastech je jeho chápání, vymezení 

a použití zpravidla rozdílné. Pro potřeby analýzy, hodnocení a řízení rizik je však 

nezbytné jeho jednoznačné vymezení a díky tomu se postupně vyvinula řada 

metodických postupů, které umožňují riziko definovat, hodnotit a řídit. Hlavní současné 

přístupy k chápání rizika představují dva pohledy a to ekonomický a procesní. [16.] 

 

Ekonomický přístup  

Riziko je podle tohoto přístupu chápáno jako funkce pravděpodobnosti výskytu 

ohrožení a jeho následků. Není-li přírodnímu procesu představujícímu ohrožení 

vystaven žádný majetek, obyvatelstvo či jiné hodnoty, riziko nevzniká. [16.] 

Míru rizika můžeme zpravidla vyjadřovat podle následujícího vztahu: 

 

R = F × N 

Kde R představuje riziko, F pravděpodobnost výskytu události, N následky. 

 

Procesní přístup 

Procesní přístup k chápání a hodnocení rizika vychází z popisu procesů a faktorů, 

ovlivňující jeho vznik a intenzitu. Riziko je zde definováno na základě tří faktorů – 

ohrožení, expozice, zranitelnosti. [16.] 

 

R = H × E × V 

Kde R je riziko, H ohrožení (hazard), E expozice (exposure), V zranitelnost 

(vulnerability). 
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2.2 Zdroje rizika 

Rizikem může byt jakékoliv škodlivé působení sil a jevů, jež je vyvolané činností 

člověka, přírodními vlivy, a také havárie. Tyto projevy mají za následek ohrožení 

životů, zdraví, majetku nebo životního prostředí. [8.] 

 

Existuje několik možností rozdělení mimořádných události. V rámci České republiky 

a zaměření diplomové práce rozdělíme MU do tří skupin: [1.] 

 přírodní MU, 

 antropogenní MU a 

 kombinované MU. 

 

2.2.1 Přírodní mimořádné události 

Přírodní mimořádné události vznikají v důsledku působení přírodních sil. 

Mohou dosáhnout katastrofických rozměrů. Jejich rozsah nezávisí jen na jejich 

intenzitě, ale i na koncentraci lidí, průmyslu, dopravy, rizikových technologií 

na postiženém území a také na připravenosti likvidovat veškeré následky a zabránit 

sekundárním škodlivým jevům, jako jsou hladomor, nákazy, požáry a výpadky 

energetických a zásobovacích sítí atd. [17.] 

 

V rámci České republiky se mohou vyskytnout přírodní MU. [1.] 

 Požáry (způsobené především bleskem, samovznícením, apod.) 

 Záplavy a povodně (způsobeny táním sněhu, přívalovými dešti, dlouhotrvajícími 

dešti, apod.) 

 Krupobitím 

 Vichřice a silné větrné poryvy 

 Sněhové kalamity, námrazy, náledí, silné mrazy 

 Vedra a sucha 

 Teplotní inverze 

 Biologické pohromy 

 Zemětřesení 

 Svahové pohyby 

 Sněhové a kamenité laviny 
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 Posun říčních koryt 

 Propad zemských dutin 

 Únik plynu ze zemského nitra 

 Půdní eroze 

 Pád kosmického tělesa na zemský povrch 

 Vlivy kosmického záření a kosmických těles 

 Magnetické anomálie 

 Zvýšené radioaktivní pozadí  

2.2.2 Antropogenní mimořádné události 

Antropogenní hrozby plynou z lidské činnosti. Dělí se na technogenní, sociogenní, 

agrogenní. Z hlediska příčin jejich vzniku je můžeme dělit na úmyslně a neúmyslně 

způsobené. Na rozdíl od přírodních MU je můžeme snadněji předpovídat a zavádět řadu 

bezpečnostních opatření na snížení rizika vzniku antropogenní mimořádné události. 

[18.] 

 

V rámci České republiky se mohou vyskytnout antropogenní MU. [1.] 

 Požár (způsobený člověkem) 

 Havárie s únikem radioaktivních látek 

 Havárie technologií (výbuchy, požáry, úniky toxických látek) 

 Havárie v dopravě (silniční, železniční, letecké, vodní) 

 Únik ropných produktů (při skladování nebo přepravě, potrubní rozvody) 

 Poruchy v zásobování (elektřinou, teplem, palivy, vodou, surovinami, atd.) 

 Působení toxických odpadů na skládkách 

 Záplavy po přetržení přehradní hráze 

 Mechanické poruchy staveb (zřícení budov) 

 Působení člověka při komunální činnosti (výstavba silnic, stavební činnost, 

rekreace, ukládání odpadů, odlesňování, atd.) 

 Chemizace zemědělství 

 Násilné sociální pohyby (demonstrace, násilí při sportovních utkáních, atd.) 

 Emigrační vlny 

 Mezistátní konflikty 

 Terorismus  
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2.2.3 Kombinované mimořádné události 

Za kombinované mimořádné události lze považovat MU způsobené společným 

působením člověka a přírody. Zvláštními případy kombinovaných MU jsou situace, kdy 

výskyt přírodní MU vyvolá antropogenní MU (zemětřesení → únik nebezpečné látky) 

a naopak kdy zásahem člověka vznikne přírodní MU (vykácení lesa na svahu → sesuv 

půdy). [1.] 

2.2.4 Charakteristika mimořádných událostí 

V této kapitole jsou popsány vybrané mimořádné události, které se mohou vyskytnout 

na území obce Velká Polom. 

 

Lesní požár 

Za lesní požár je pokládán každý požár, který vypukne v lesním porostu vyšším než 1,8 

metrů. Vznik rozsáhlých lesních požárů a jejich rozsah nejvíce ovlivní klimatické 

podmínky (vlhkost, sucho, směr a síla větru, teplota) a dále hořlavost lesních porostů, 

tj. stáří a druh dřeviny. [2.] 

 

Silniční dopravní nehoda bez úniku nebezpečné látky 

Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích (srážka nebo 

havárie), která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde 

k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku. [19.] 

 

Silniční dopravní nehoda s únikem nebezpečné látky 

Dopravní nehoda, při níž dojde k úniku nebezpečné látky. Taková událost 

je nebezpečná tím, že se nedá předpokládat místo havárie, druh uniklé nebezpečné látky 

ani rizika. Nemusí jít vždy jen o klasickou dopravní nehodu, ale také o poruchu nebo 

nedbalost přepravce, jejímž následkem dojde k úniku nebezpečné látky. [20.] 

 

Únik nebezpečné látky ze stacionárního zdroje 

Událost (částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená), která 

vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu nebo 

zařízení, v němž je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována 

nebo skladována. Při této havárii dochází k vážnému ohrožení na životech a zdraví lidí, 

hospodářských zvířat, životního prostředí nebo k újmě na majetku. [20.] 
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Povodeň 

Povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných 

povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku 

a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škodu tím, 

že z určitého území nemůže přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok 

je nedostatečný, případně dochází k zaplavování území při soustředěném odtoku 

srážkových vod. [21.] 

 

Sněhová kalamita, mrazy 

Jedná se o vánice, intenzivní dlouhodobé sněžení, vznik souvislé námrazy, mlhy, 

oblevy, mrznoucího deště. Extrémní mrazy vznikají při teplotách hluboko pod bodem 

mrazu. Tyto klimatické jevy mají především vliv na dopravu, energetiku, vodní 

hospodářství a objekty (např. zatížení střech). [22.] 

 

Větrná smršť 

Častými klimatickými jevy posledních let jsou větrné bouře. Jsou vyvolány silnými 

větry o síle vichřice (orkánu). Vyskytují se nezávisle na ročním období a projevují 

se destrukčními a pustošivými účinky. [2.] 

 

2.3 Hodnocení rizika 

Hodnocení rizika, jako část risk managementu, se týká ustavení škály zdrojů rizika 

a frekvence jejich očekávaného negativního uplatnění. Cílem je skrze vyhodnocení rizik 

ukázat, že byla přijata příslušná opatření ve vztahu ke každému zdroji rizika, nebo jinak, 

že byly alespoň vedeny úvahy o takových opatřeních. Pokud je riziko vyhodnoceno jako 

nepřijatelné, následuje uplatnění takových kroků, které učiní riziko přijatelným 

(viz Obrázek č. 1). Přitom se zaměřujeme na ty zdroje rizika, u kterých jsou opatření 

nezbytná. Efektivní hodnocení rizika by nám mělo umožnit zaměřit naši pozornost 

na důležité zdroje rizika s nejpravděpodobnějším negativním uplatněním. To můžeme 

provádět jen na základě vyhodnocení výsledků analýzy rizika. [23.] 
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Obrázek 1: Hodnocení rizik [4.] 

 

Existují dva odlišné názory na riziko, od nichž se odvíjí dva přístupy k problematice 

analýzy hodnocení rizik. [2.] 

 Deterministický – je založen na myšlence, že následky mají své příčiny 

a pravděpodobnost vzniku určitého jevu je buď možná, nebo nemožná. Tento 

přístup tedy uvažuje nezávisle na četnosti pro určitý scénář a předpokládá se, 

že pokud je bezpečnostní opatření pro nejhorší možný scénář, budou opatření 

účinná pro méně závažné případy.  

 Probabilistický – považuje všechny jevy jako možné s určitou 

pravděpodobností. Hlavním předpokladem tohoto přístupu je nezávislost 

výskytu všech událostí. Aplikací takového přístupu je zkoumání následků 

různých havarijních scénářů a jejich pravděpodobnosti. 

 

Na hodnocení lze také nahlížet z pohledu kvalitativního a kvantitativního. [2.] 

 Kvalitativní hodnocení rizika – je identifikace zdrojů rizik, analýza příčin 

a následku a jejich kauzálních souvislostí – scénářů možných havárii. 

 Kvantitativní hodnocení rizika – spočívá v pravděpodobnostní analýze 

a hodnocení následků. 

2.4 Analýza rizik 

Vzhledem ke složitosti a rozmanitosti mimořádné události a problematickému získávání 

dat o již proběhlých událostech nelze vytvořit a aplikovat jedinou universální metodu 
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pro stanovení rizik. Proto je v současné době celá řada metod pro analýzy a hodnocení 

rizik, včetně výpočetních programů. [2.] 

Pro výběr vhodné metody je zapotřebí posoudit konkrétní cíl analýzy, požadavky 

a předpoklady konkrétních metod a jaká vstupní data jsou k dispozici. 

Následně se provede výběr vhodné metody v závislosti na tom, zda: [2.] 

 Lze stanovit rozložení MU v prostoru a v čase a lze spočítat četnosti rozložení 

MU pro určité území a zvolený časový interval, dále vypočítat a zmapovat 

ohrožení. 

 Lze stanovit rozložení dopadu MU, stanovit scénáře dopadu ve variantním 

provedení a pravděpodobnosti jejich výskytů. 

 

2.4.1 Metody pro hodnocení rizik území: 

 

Metoda kontrolních seznamu (Check-Lists) 

Kontrolní seznam je metoda založená na systematické kontrole plnění předem 

stanovených podmínek a opatření. Seznamy kontrolních otázek (Check-Lists) jsou 

zpravidla generovány na základě seznamu charakteristik sledovaného systému nebo 

činností, které souvisejí se systémem a potenciálními dopady, selháním prvků systému 

a vznikem škod. [2.] 

 

Analýza souvztažnosti 

Je jedna z metod, která vyhledává riziko nebo rizika systému. Metoda neslouží k 

výpočtu pravděpodobnosti výskytu (či četnosti výskytu) mimořádné události, ale k 

hledání vazeb mezi zdroji rizik a mezi objekty rizik (postižené objekty). Je vhodná pro 

posuzování celkové rizikové situace na teritoriu podniku, města, kraje či republiky, 

protože právě provázanost těchto prvků rizika v systému rizika umožňuje domino-efekt 

nebo synergický efekt při šíření destrukce z jednoho místa na druhé. [1.] 

 

SWOT analýza 

SWOT analýza je komplexní metodou kvalitativního hodnocení. Jádro metody spočívá 

v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do čtyř základních 

skupin. Faktory vyjadřující SILNÉ nebo SLABÉ vnitřní stránky subjektu a faktory 

vyjadřující PŘÍLEŽITOSTI a HROZBY jako vlastnosti vnějšího prostředí. [2.] 
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Analýza vzniku mimořádné události v rámci havarijního plánování 

metodou expertních odhadu 

Účelem metody analýzy vzniku mimořádných událostí je stanovení množiny 

mimořádných události, u kterých se předpokládá, vzhledem k jejich rozsahu a dopadu, 

vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu a pro které se tedy zpracovává 

havarijní plán územního celku. [1.] 

 

Analýza metodou stromu událostí (ETA) 

Analýza stromu událostí je postup, který sleduje průběh procesu od iniciační události 

přes konstruování události vždy na základě dvou možností – příznivé a nepříznivé. 

Metoda ETA je graficko-statistická metoda. Znázorňuje všechny událostí, které se v 

posuzovaném systému mohou vyskytnout. Cílem systémového stromu událostí je určit 

pravděpodobnost události v závislosti na výstupech všech událostí v chronologickém 

pořadí postupně k ní směřující. [2.] 

 

Analýza zranitelnosti 

Analýza zranitelnosti se zabývá prozkoumáním slabých míst, která mohou být využita 

identifikovanými hrozbami a mohou vést k nežádoucím následkům. Výstupem analýzy 

je seznam zranitelných míst s určením stupně zranitelnosti (vysoký/střední/nízký). [1.] 

 

What if Analysis (Co se stane, když…) 

Tato metoda se často využívá v průmyslu. Je založena na brainstormingu, kdy zkušený 

tým identifikuje havarijní situace na základě kladení otázek typu: „Co se stane, když...“. 

Studie se provádí formou pracovních porad, všechny otázky jsou zapisovány a tým 

společně hledá odpovědi na formulované otázky, následky odchylek a doporučuje 

opatření. [3.] 

 

HVA (Analýza rizik a zranitelnosti)  

Analýza rizik a zranitelnosti je proces hodnocení rizika spojený se vznikem konkrétního 

typu mimořádné události ve smyslu pravděpodobnosti a frekvence výskytu, závažnosti, 

působení a následků mimořádné události. [6.] Jednotlivé kroky této analýzy jsou 

uvedeny v kapitole č 4.3. 

  



 

22 

2.4.2 Programy pro modelování následků havárií 

Programy slouží pro detailní modelování úniku nebezpečných látek, šíření toxických 

mraků, požárů a výbuchu. 

 

ALOHA  

Program ALOHA je rozptylový model určený pro operační systém Windows vyvinutý 

americkou organizací pro ochranu přírody. Program se používá k vyhodnocení pohybu 

nebezpečných látek uvolněných do ovzduší. Program ALOHA umožňuje vypsat 

výsledky v textové i grafické podobě. Zobrazí stopu oblaku látky o zadané koncentraci, 

dávku a vydatnost zdroje. [1.] 

 

TerEx 

TerEx je modelovací nástroj vyvíjený společností T-Soft. Tento nástroj je primárně 

určen pro modelování havarijních úniků nebezpečných látek. [1.] 

 

SFERA 

Program SFERA je nový softwarový nástroj vyvinutý speciálně pro analýzu rizika 

územních a objektových havarijních plánů. Program lze obecně využít i k prostému 

uspořádání prvků technických systémů, u kterých potřebujeme sestavit strom souvislostí 

definovaných prvků. [1.] 

 

2.5 Krizové a havarijní plánování 

Analýza a hodnocení rizik mají klíčový význam v procesu havarijního a krizového 

plánování, který napomáhá k zajištění připravenosti na řešení mimořádných události 

velkého rozsahu. [2.] V kapitole jsou vypsány a charakterizovány jednotlivé plánovací 

dokumenty na úrovní kraje. 

 

Krizový plán kraje 

Krizový plán kraje je souhrnný dokument, který sestavují organy krizového řízení ve 

své věcné a územní působnosti. Jsou zde uvedeny postupy a opatření pro případ řešení 

krizové situace, které dosáhla úrovně, že k jejímu řešení je potřebné použít mimořádná 

opatření. Náležitosti a způsob zpracování upravuje nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve  
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znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. a č. 431/2010 Sb. Zpracovatelem krizového plánu 

kraje je hasičský záchranný sbor kraje. [24.] 

 

Části krizového plánu [24.] 

Úvod - obsahuje definici krizového plánu a vymezuje jeho účel a cíl. 

Základní část 

 Charakteristika organizace krizového řízení. 

 Přehled možných zdrojů rizik a analýzy. 

 Přehled právnických a podnikajících fyzických osob, které zajišťují plnění 

opatření vyplývající z krizového plánu. 

 Přehled prvků kritické infrastruktury a evropské kritické infrastruktury 

nacházející se na území. 

Operativní část 

 Přehled krizových opatření a způsob zajištění jejich provedení. 

 Plán nezbytných dodávek. 

 Způsob plnění regulačních opatření. 

 Přehled spojení na subjekty podílející se na připravenosti na krizové situace 

a jejich řešení. 

 Rozpracování typových plánů na postupy pro řešení konkrétních druhů hrozících 

krizových situací identifikovaných v analýze ohrožení. 

Pomocná část 

 Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich 

řešení. 

 Zásady manipulace s krizovým plánem. 

 Geografické podklady. 

 Vzor rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí. 

 Další dokumenty související s připraveností na krizové situace na krizové 

situace. 

 

Havarijní plán kraje 

Havarijní plán kraje je dokument zpracovaný pro řešení mimořádných události, 

u kterých je vyžadováno vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu. Obsahuje 

ochranná opatření při živelných, antropogenních MU nebo jiných nebezpečích 



 

24 

ohrožujících životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí. Určuje úkoly obcím, 

správním úřadům a fyzickým i právnickým osobám při přípravě na MU i v jejích 

průběhu. Havarijní plán kraje zpracovává hasičský záchranný sbor kraje. [24.] 

 

Části havarijního plánu [24.] 

Úvod - obsahuje definici havarijního plánu, vymezuje jeho obsah a použití. 

Informační část 

 Charakteristika kraje. 

 Analýza vzniku mimořádných. 

Operativní část 

 Síly a prostředky pro záchranné a likvidační práce. 

Plány konkrétních činností 

 Plán vyrozumění. 

 Traumatologický plán. 

 Plán varování obyvatelstva. 

 Plán ukrytí obyvatelstva. 

 Plán individuální ochrany obyvatelstva. 

 Plán evakuace obyvatelstva. 

 Plán nouzového přežití obyvatelstva. 

 Plán monitorování. 

 Pohotovostní plán veterinárních opatření. 

 Plán veřejného pořádku a bezpečnosti. 

 Plán ochrany kulturních památek. 

 Plán hygienických a protiepidemických opatření. 

 Plán komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky. 

 Plán odstranění odpadů vzniklých při mimořádné události. 

 Plán opatření při hromadném úmrtí osob. 

 Plán dekontaminace. 

 Plán psychologické a duchovní pomoci. 

 Plán zásahu složek IZS při havárii s únikem nebezpečné látky ze stacionárních 

zařízení. 

 Plán dobrovolné pomoci. 
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Vnější havarijní plány 

Vnější havarijní plán je preventivní dokument, který slouží k zajištění připravenosti 

v zóně havarijního plánovaní. Určuje postupy složek IZS pro případ vzniku závažné 

havárie. Zpracovávají se pro území zóny havarijního plánování v okolí provozovatelů 

zařazených do skupiny B podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. 

Zpracovatelem vnějších havarijních plánu je hasičský záchranný sbor kraje. [24.], [10.] 
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3 Obec Velká Polom 

Obec Velká Polom leží v Moravskoslezském kraji na spojnici měst Ostrava a Opava, 

kterou představuje statní silnice I/11. Od roku  2007 tvoří jednu z okrajových části 

okresu Ostrava – město. Obytná zástavba obce je tvořena převážné rodinnými domy 

rozprostřenými kolem místních komunikací. Na Obrázků č. 2 je vidět umístění obce 

v rámci Moravskoslezského kraje. Mapa katastrálního území obce Velká Polom 

je vložena v příloze č 1. [25.] 

 

 

 

Obrázek 2: Umístění obce v rámci Moravskoslezského kraje [27.] 

 

 

3.1 Geografické údaje  

Území obce náleží podle regionálního členění ČR k provincii Česká vysočina, celek 

Nízký Jeseník a podcelek Vítkovská pahorkatina. Obec je situována do nadmořské 

výšky 336 metrů nad mořem. Celková výměra katastrálního území obce je 1166 ha, 

z toho orná půda zabírá 613 ha, trvalé travní porosty 86 ha. Lesy zabírají 340 ha.  
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Ekologická stabilita území je 0,67, což znamená území intenzivně využívané zejména 

zemědělskou velkovýrobou. [28.] 

Ve správním území se nenachází žádné velkoplošné nebo maloplošné chráněné území. 

Z hlediska krajinné ekologie jsou zde významnými krajinnými prvky: [28.] 

 potok Mešnice – vodoteč lemována vlhkými loukami s velkým zastoupením 

zeleně, 

 mokřadní systém kolem Mešnice a 

 chráněný přírodní výtvor – v areálu hřbitova 400 let stará lípa malolistá. 

 

3.2 Klimatické údaje 

Oblast naleží do klimatického regionu MT 10 a klimatické oblasti mírně teplé 

s průměrnou roční teplotou 7,5 až 8,5 stupňů celsia. Počet letních dnů se pohybuje 

kolem 40 – 50, počet ledových dnů kolem 30 – 40 a počet dnů se sněhovou pokrývkou 

je cca 40 – 50. Převládající směr větru je v ročním období severní a jihozápadní. 

Podrobnější průměrné hodnoty klimatických podmínek jsou uvedeny v Tabulkách 1, 2, 

3, 4. [28.] 

 

Tabulka 1: T (°C) - průměrná měsíční teplota (2009 – 2012) [12.] 

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

2009 -2,2 -0,1 3,7 13,1 14,3 16,4 20,3 19,3 15,2 8,1 6,7 0,1 9,6 

2010 -5,5 -0,8 4,1 9,2 12,7 18 20,6 18,7 12,7 6,8 6,9 -3,8 8,3 

2011 -0,2 -1,7 4,7 11,4 14,3 18,4 17,7 19,5 15,2 8,9 2,7 2,6 9,5 

2012 -0,2 -5,3 5,5 10,1 16 18,5 20,7 19,5 14,4 8,9 6,6 -0,9 9,5 

 

Tabulka 2: F (m/s) - průměrná měsíční rychlost větru (2009 – 2012) [12.] 

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

2009 1,9 1,8 1,8 1,6 1,6 1,8 1,4 1,4 1,1 1,7 2,1 1,9 1,7 

2010 1,5 1,7 2 1,7 1,6 1,7 1,3 1,7 1,5 1,6 2 2 1,7 

2011 1,9 2,3 1,8 1,7 1,5 1,5 1,3 1,4 1,2 1,6 1,9 2,3 1,7 

2012 2,2 2,2 2 2,3 1,6 1,4 1,6 1,2 1,3 1,6 1,7 1,9 1,7 

 

Tabulka 3: SRA (mm) - měsíční úhrn srážek (2009 - 2012) [12.] 

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

2009 28,9 48,1 92,9 4,2 72,9 122,1 126,4 44,6 16,4 77,8 66,9 49,7 750,9 

2010 63,7 29,9 16,8 65,5 227 95,5 110,5 102,5 105,9 11,7 66,7 58,1 953,8 

2011 23,6 11,6 37,8 44,4 86,4 84,3 161,3 76,8 14,7 40,2 0,2 19,9 601,2 

2012 61,5 32,3 25,8 30,3 37,1 86,9 49,7 105,5 63,4 90,6 32,2 24,4 639,7 
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Tabulka 4: F (směr) - převládající směr větru (%) (2009 - 2012) [12.] 

Rok Měsíc 
S JZ 

Rok Měsíc 
S JZ 

% směru m/s % směru m/s % směru m/s % směru m/s 

2009 I     29,6 1.4 2011 I     35 1.4 

  II 26,2 1.4       II 29,8 1.4     

  III 23,4 1.4       III 22,8 1.4     

  IV 27,7 1.4       IV 31,7 1.4     

  V 24,5 1.4       V 26,1 1.4     

  VI 24,3 1.4       VI 22,4 1.4     

  VII     23,9 1.4   VII     20,8 1.4 

  VIII 18,6 1.4       VIII     21,1 1.4 

  IX 20,8 0 - 1       IX     16 1.4 

  X 26,4 1.4       X     20,5 1.4 

  XI     39,9 1.4   XI     32,9 1.4 

  XII     26,5 1.4   XII     46,2 1.4 

2010 I 35,1 1.4     2012 I     27,8 1.4 

  II 23,3 1.4       II 30 1.4     

  III     24,1 1.4   III 29,7 1.4     

  IV 29,9 1.4       IV 24,7 1.4     

  V 41,2 1.4       V 26,1 1.4     

  VI 39 1.4       VI 19,1 0 - 1     

  VII 25,9 1.4       VII     24 1.4 

  VIII     28,7 1.4   VIII 20,9 0 - 1     

  IX 21,5 0 - 1       IX 25,3 0 - 1     

  X 19,4 0 - 1       X     28,3 1.4 

  XI     36,6 1.4   XI     34,1 1.4 

  XII     27,5 1.4   XII     33,6 1.4 

 

3.3 Hydrologické údaje 

Odvodňování území je zajišťováno drobnými vodními toky druhého a třetího řádu, 

na nichž se rozprostírají malé vodní nádrže. Největšími vodními toky jsou Kremlice 

a Plesenský potok (přítoky řeky Opavy) a Mešnice (přítok řeky Odry druhého řádu), 

(viz Obrázek č. 3). Průměrný specifický odtok oblasti je 3 l/km
2
/s. Zastavěným územím 

neprotéká žádný z vodních toků, což omezuje riziko záplavy. [28.] 

 

Podzemní voda proudí v kvartérních sedimentech generelně konformně s povrchem 

terénu.V puklinových kolektorech je směr proudění závislý na lokalizaci zdrojové 

oblasti a oblasti odvodňování stejně jako od směru převažující tektoniky. Podzemní 

voda je silně agresivní. [28.] 
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Obrázek 3: Vodní toky [28.] 

 

3.4 Demografické údaje 

V obci Velká Polom k 31. 12. 2011 žije 1936 (viz Tabulka č. 5). V Grafu č. 1 je vidět, 

jak v posledních letech stoupl počet obyvatel. To bylo umožněno díky rychle 

se rozvíjející zástavbě rodinných domů v  lokalitě Mlýnek. Blízkost Ostravy, jako 

hlavního sídla pracovních příležitostí, i dalšího velkého města Opavy spojených s obcí 

poměrně kvalitní komunikací i dobře zajištěnou veřejnou dopravou, umožňuje 

stěhování obyvatel z těchto měst do Velké Polomi za venkovským bydlením s vyšší 

bezpečností, menším ruchem a čistším ovzduším. [25.], [28.] 

 

Tabulka 5: Počet obyvatel k 31. 12. 2011 [25.] 

  

Počet obyvatel k 31. 12. 

2011 

Počet obyvatel ve věku 

0 - 14 let 15 - 59 let 60 - 64 let 65 a více let 

Celkem 1936 361 1165 115 295 

Muži 944 181 580 56 122 

Ženy 992 180 585 59 173 
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Graf 1: Počet obyvatel a domů v obci (1869 - 2011) [25.] 

 

3.5 Silniční doprava 

Obec Velká Polom leží na silnici první třídy I/11, která je hlavním tahem mezi městy 

Ostravou a Opavou. Ta dělí obec na dvě téměř stejné části. Denně projede po této 

komunikaci až 18000 vozidel včetně několika stovek kamionů. Jedná se o vysoce 

frekventovanou silnici funkční třídy B1. Dopravní zatíženost je zobrazena na Obrázku 

č. 4. To má za následek nejen zvýšenou hodnotu hluku a emisi, které znehodnocují 

životní prostředí, ale i zvýšenou pravděpodobnost dopravní havárie. Vývoj nehodovosti 

v letech 2007 až 2009 je znázorněn na Obrázku č. 5. [25.] 

 

Další dopravní síť tvoří místní komunikace II, III, IV třídy a účelové komunikace, které 

obec spojují s okolními obcemi. [25.] 

 Silnice III. třídy Osvoboditelů – spojení s obcí Háj ve Slezsku. 

 Silnice III. třídy Plesenská – spojení s městským obvodem města Ostravy Plesná 

 Silnice III. třídy 9. května – spojení s obcí Dolní Lhota. 
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Obrázek 4: Dopravní zatížení komunikace I/11 (2010) [29.] 

 

 

 

 

Obrázek 5: Vývoj nehodovosti (2007 - 2009) [28.] 
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3.6 Významné produktivní oblasti  

Na katastru obce sídlí mnoho podnikatelských subjektu. Nejvýznamnější jsou uvedeny 

v Tabulce č. 6. 

Tabulka 6: Významné produktivní oblasti [25.] 

Podnik Umístění čp. 

ZKDesign, a.s.  Osvoboditelů 355 

Čepro, a.s. Opavská  302 

Lihovar a likérka, spol. s r. o. Opavská  171 

ALUMONT PLAST spol. s r. o. Hradská 501 

 

3.7 Významné objekty a kulturní památky 

V Tabulce č. 7, 8 jsou vypsány významné objekty a kulturní movité památky v obci. 

[28.] 

Tabulka 7: Významné objekty v obci [25.] 

Objekt Umístění čp. 

Základní a mateřská škola Opavská 350 

Budova a areál TJ Opavská 46 

Obecní úřad /hasičská zbrojnice Opavská 58 

Kulturní středisko/zdravotnické 

středisko/Lékárna 
Opavská  101 

Česká pošta Osvoboditelů 317 

Areál jezdeckého klubu 9. května 70 

Policie ČR Opavská 137 

 

Tabulka 8: Významné kulturní památky [28.] 

Památka Umístění čp. 

Kostel sv. Václava Osvoboditelů 66 

Fara Osvoboditelů 66 

Tvrz se sypkou (zřícenina) 9. května 50 
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3.8 Technická infrastruktura 

Kapitola popisuje současny stav jednotlivých prvků technické infrastruktury 

na katastrálním území obce Velká Polom. Polohy jednotlivých sítí infrastruktury jsou 

vyobrazeny na Obrázku č. 6. 

 

Zásobování elektrickou energii 

Distribuční transformační stanice 22/0,4 kV jsou napojené přípojkami z vedení 22 kV 

čís. 18 a čís. 293. Vzhledem k možnosti napájení obce ze dvou venkovních vedení 

22 kV čís. 293 a 18, napájených ze tří nezávislých rozvoden 22 kV je v obci zajištěno 

spolehlivé zásobování elektrickou energií. 

Zásobování jednotlivých odběratelů obce je provedeno z vedení distribuční elektrizační 

soustavy NN, které je napájeno z distribučních transformačních stanic 22/0,4 kV. [28.] 

 

Zásobování pitnou vodou 

Voda je odebíraná z Ostravského oblastního vodovodu. Je dopravována čerpací stanicí 

o kapacitě 10 l/s do věžového vodojemu o objemu 100 m
3
 a vedle umístěného zemního 

vodojemu o objemu 200 m
3
. Věžový vodojem zásobuje horní tlakové pásmo umístěné 

v severní části obce a zemní vodojem zásobuje dolní tlakové pásmo v jižní polovině 

obce.  

Na veřejný vodovod jsou napojeny téměř všechny nemovitosti v obci včetně 

podnikatelských areálů [28.] 

 

Zásobování plynem 

Katastrální území obce protíná ve směru východ - západ dálkový vysokotlaký plynovod 

Ostrava - Opava, na který je v blízkosti věžového vodojemu na severním okraji 

zastavěného území obce napojena krátkou přípojkou vysokotlaká regulační stanice. 

Z regulační stanice je zemní plyn dodáván do místní středotlaké rozvodné sítě, která 

pokrývá celou zastavěnou část obce. [28.] 
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Obrázek 6: Technická infrastruktura [28.] 

 

3.9 Bezpečnostní systém obce 

Bezpečnostní systému obce je přehled sil a prostředků, které může obec využít 

v případě výskytů mimořádné události na území obce. 

 

Hasičská záchranná služba 

Velká polom disponuje jednotkou sboru dobrovolných hasičů o celkové síle 19 hasičů 

vybavenou technikou 1 x CAS 25, 1 x AVIE, typu Furgon, 1 x PPS 12. 

Jednotka SDH je zařazena do kategorie JPO III. Vyjíždí ve složení 1 + 3 s technikou 

CAS 25 do 10 minut. Vyrozumění jednotek je v kompetenci operačního střediska 

HZS MSK. Při vzniku mimořádné události většího rozsahu je obec Velká Polom 

zařazena do stupně nebezpečí IIB. Dle Poplachového plánu MSK to znamená dojezd 

dalších dvou jednotek PO v časovém limitu do 15 minut. 

Zařazení jednotek požární ochrany a dojezdové casy
1
 pro Velkou Polom v I. stupni 

poplachu: [31.] 

 JPO Poruba / 8 min 11 s + 2 min = 10 min 11 s 

 JPO Velká Polom / 47 s + 10 min na výjezd = 10 min 47 s 

 JPO Zábřeh / 14 min 14 s + 2 min = 16 min 14s 

 JPO Hrabyně / 5 min 22 s + 5 min na výjezd = 10 min 22 s  

                                                 

1
 Místo dojezdu je vyhodnocenu k zatáčce na kraji obce (tzv. zatáčka pod lázní) 



 

35 

Záchranná služba 

Neodkladná zdravotnická pomoc pro obec je zajištěna z výjezdového stanoviště 

ZZSMSK Ostrava – Martinov s výjezdovými skupinami v systému RZP (záchranář 

řidič a systému) a RLP (lékař, řidič, záchranář). Dle rozsahu postiženi je taktéž možné 

využit výjezdové skupiny ZZS Hlučín. Podmínky dojezdu upravuje legislativa 

Zákona o zdravotnické záchranné službě č.374/2011 sb. §5. Reálna dojezdová doba 

dojezdu posádek ZZS se stanoviště ZZS Ostrava – Martinov, dle zjištěných kazuistik 

je v průměru stanovena na 10 min. [30.] 

V obci jsou rovněž ordinace dvou obvodních lékařů, gynekolog, zubní a dětský lékař. 

Jejich dosažitelnost je v pracovní dny a ordinační době do 10 minut. [25.] 

 

Policie ČR 

Na ochranu bezpečnosti osob a majetku, ochranu veřejného pořádku, předcházení 

trestné činnosti a plnění úkolu podle trestního řádu dohlíží v obci Policie ČR, jejichž 

sídlo se nachází přímo na území obce. Do územní působnosti této stanice spadají obce 

Velká Polom, Dolní Lhota, Horní Lhota, Čavisov, Vřesina, Ostrava – Plesná a Ostrava 

– Krásné Pole. [25.] 

 

Technické služby 

Technické služby v obci jsou zajišťovány pomoci pracovníku obce a soukromých 

subjektů na základě předem dohodnutých smluvních podmínek. 

 

Obecní úřad 

Obecní úřad je tvoří starostka, místostarosta a další 13 zaměstnanců obce. [25.] 

 

Varování obyvatelstva 

Včasné varování obyvatelstva řešeného území je zabezpečeno pomocí elektronické 

sirény a místního rozhlasu (viz Obrázek č. 7). Siréna typu HR 1200 W je umístěna 

v budově obecního úřadu. Zvukový dosah signálu je cca 1300 m a verbálního je 650 m. 

Obecní rozhlas je typu AUDIO 232 a je rovněž umístěn v objektu obecního úřadů. [25.], 

[31.] 
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Obrázek 7: Varování obyvatelstva - dosah prvku systému [31.] 
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4 Hodnocení rizik území obce Velká Polom 

Tato kapitola se zabývá hledáním rizika vybraných mimořádných události a jejich 

dopadem na zranitelné prvky obce Velká Polom. Na hodnocení územního celku dané 

obce byly vybrány metody analýza souvztažnosti, analýza rizik a zranitelnosti a 

modelovací program ALOHA. 

4.1 Statistika mimořádných události na území obce Velká Polom 

V Tabulce č. 9. jsou uvedeny jednotlivé mimořádné události s počtem výskytu 

na katastrálním území obce Velká Polom za sledované období 5 let. Pro přehlednost 

jsou tyto data převedeny do grafu č. 2. Tyto údaje poskytla Hasičská záchranná služba 

MSK. 

Tabulka 9: Statistika MU [31.] 

Druh MU 
Sledované období Událostí 

celkem 2007 2008 2009 2010 2011 

Požár 1 2 4 3 2 12 

Silniční dopravní nehoda 12 21 9 9 14 65 

Únik nebezpečné látky 3 0 0 3 0 6 

Převažující povodeň, záplava, déšť 1 0 0 0 0 1 

Převažující sníh, námrazy 1 0 0 0 0 1 

Převažující větrná smršť 1 0 0 0 0 1 

Událostí celkem 19 23 13 15 16 86 

 

 

Graf 2: Statistika MU obce Velká Polom 
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4.2 Analýza souvztažnosti 

Pomocí analýzy souvztažnosti budeme posuzovat celkové riziko územního celku. 

Pro účely této metody jsou navrženy vybrané mimořádné události, které se podle 

pravděpodobnosti mohou vyskytnout na území obce. Metoda je rozdělena do pěti kroků. 

 

Krok 1 – vzájemné působení MU 

Vzájemné působeni MU je navrženo v Tabulce č. 10. (ano=1, ne=0) 

Tabulka 10: Vzájemné působení MU 

Mimořádná událost 
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∑kar 

Lesní požár 0 1 1 1 0 0 0 3 

Dopravní nehoda 0 0 1 1 1 1 1 5 

Dopravní nehoda s 

únikem NL 
0 1 0 1 1 1 1 5 

Únik NL ze stacionárního 

zdroje 
0 1 1 0 1 1 0 4 

Povodeň 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sněhová kalamita, mrazy 0 0 0 0 0 0 0 0 

Větrná smršť 0 0 0 0 0 0 0 0 

∑krb 0 3 3 3 3 3 2   

 

Krok 2 – výpočet koeficientu Kar a Kbr  

Do Tabulky č. 11 uvedeme procentuální hodnoty Kar a Kbr vypočteny podle Rovnice 1 

a Rovnice 2. Počet hodnocených rizik (x) je roven 7. 

 

 

  

    [∑    (   )]      

Rovnice 2: Výpočet koeficientu Kbr [1.] 

    [∑    (   )]      

Rovnice 1: Výpočet koeficientu Kar [1.] 
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Tabulka 11: Hodnoty koeficientu Kar, Kbr  [%] 

Mimořádná událost 1 2 3 4 5 6 7 

Kar [%] 50 83 83 67 0 0 0 

Kbr [%] 0 50 50 50 50 50 33 

 

Krok 3 – výpočet os 

Z Rovnice 3 a Rovnice 4 vypočteme polohu osy 1 a 2. Spolehlivost systému (s) 

je nastavena na 80 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krok 4 – sestavení grafu  

Všechny vypočtené hodnoty jsou vloženy do grafu č. 3. 

 

Graf 3: grafické znázornění analýzy souvztažnosti 

Rovnice 3: Výpočet osy 1 [1.] 

O
1
      [(               )     ]    

O
1
      [(    )    ⁄ ]        

Rovnice 4: Výpočet osy 2 [1.] 

O
2
      [(               )     ]    

O
2
      [(    )    ⁄ ]     6O 
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Krok 5 – zhodnocení analýzy 

Graf je rozdělen do 4 kvadrantu podle úrovně rizika a to: [1.] 

 

I. Primárně nebezpečné riziko 

II. Sekundárně nebezpečné riziko 

III. Žádná primárně nebezpečná rizika 

IV. Relativní bezpečnost 

 

 

Z výsledného grafu je patrné, že na území obce Velká Polom nehrozí žádné primární ani 

sekundární riziko. Do třetího kvadrantu, který neznamená pro obec žádné primární 

riziko, můžeme zařadit lesní požár, dopravní nehoda, dopravní nehoda s únikem NL 

a únik NL ze stacionárního zdroje. Dále pak povodeň, sněhová kalamita, mrazy a větrná 

smršť znamenají pro obec relativní bezpečnost. 

 

 

4.3 Analýza rizik a zranitelnosti 

Na základě projektu SIPROCI, který probíhal v rámci evropské unie, byla vytvořena 

jednotná metoda mapování rizik pojmenovaná Analýza rizik a zranitelnosti (HVE). 

Metoda je založena na hodnocení rizika spojeným s konkrétním typem mimořádné 

události v území. Je zde sledována pravděpodobnost výskytu, respektive frekvence 

výskytu mimořádné události, její závažnost, působení a následky. Součástí analýzy 

je zjišťování ohrožených prvků na daném území, které jsou zranitelné při jednotlivých 

typech mimořádných události. Postup při analýze je dán ve čtyřech krocích, 

jak je znázorněno na Obrázku č. 8. [6.] 
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Obrázek 8: Postup při metodě HVE [6.] 

 

4.3.1 Postup metody HVE 

V této kapitole jsou blíže popsány jednotlivé kroky analýzy HVE.  

 

Krok č. 1 – hodnocení úrovně pravděpodobnosti vzniku MU 

K hodnocení pravděpodobností nám v analýze bude sloužit ukazatel Hn. Pro jednotlivé 

typy mimořádných události bude stanovovat hodnotu, jak často může taková událost 

nastat (viz Tabulka č. 12). Odhad bude prováděn na základě přístupných statistik 

výskytu jednotlivých typů mimořádných události na území obce a expertních odhadů. 

 

Tabulka 12: Určení hodnoty ukazatele Hn 

Ukazatel 

Hn 
Popis Frekvence možného vzniku MU 

H0 žádná 1 x za několik století (cca 2 - 3 století) 

H1 nízká 1 x za cca 100 let 

H2 střední 1 x za několik desetiletí (cca 2 - 3 desetiletí) 

H3 vysoká 1 x za více let (5 - 10 let) 

H4 velmi vysoká 1 x za více měsíců až rok (cca 5 až 12 měsíců) 
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Krok č. 2 – hodnocení úrovně zranitelnosti 

Hodnocení úrovně zranitelnosti prvku obce bude určovat ukazatel Vn. V Tabulce č. 13 

je znázorněna hodnota ukazatele Vn podle toho, jaký bude dopad na daný prvek 

jednotlivými mimořádnými událostmi. 

Vybrané ohrožené prvky: 

 Lidé 

 Budovy 

 Produktivní oblasti 

 Kulturní památky  

 Dopravní infrastruktura 

 Technická infrastruktura 

Tabulka 13: Určení hodnoty ukazatele Vn 

Zranitelnost Ohrožené prvky 
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V0 žádná 
Bez 

dopadu 

Bez 

dopadu 

Bez 

dopadu 

Bez 

dopadu 
Bez dopadu Bez dopadu 

V1 nízká 
Dopad na 

jednotlivce 

Dopad na 

jednotlivé 

objekty 

- - 

Dopad na 

dopravu na 

jednotlivých 

komunikacích 

- 

V2 střední 

Dopad na 

několik 

desítek 

osob (do 

100) 

Dopad na 

více 

objektů  

(2 - 10) 

Dopad na 

část prvku 

Dopad na 

část 

objektu 

Dopad na 

dopravu na 

více 

komunikacích 

- 

V3 vysoká 

Dopad na 

několik 

stovek 

osob (do 

1000) 

Dopad na 

část obce 

Dopad na 

celý 

prvek 

Dopad na 

celý 

objekt 

Dopad na 

dopravu v 

části obce 

Dopad na 

infrastrukturu 

v části obce 

V4 
velmi 

vysoká 

Dopad na 

více než 

1000 osob 

Dopad na 

celou 

obec 

Dopad na 

více 

prvků 

Dopad na 

více 

objektů 

Dopad na 

dopravu v celé 

obci 

Dopad na 

infrastrukturu 

v celé obci 
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Krok č. 3 – hodnocení úrovně rizika 

Posledním krokem analýzy HVE je pro jednotlivé scénáře mimořádných události 

přiřadit na základě ukazatele Hn a Vn možné riziko přijatelnosti pro jednotlivé 

sledované prvky. To je rozděleno do 5 tříd. [6.] 

 R0 (bez rizika) – riziko není. 

 R1 (nízké riziko) – riziko je zanedbatelné. 

 R2 (střední riziko) – riziko je sociálně přijatelné bez preventivních opatření. 

 R3 (vysoké riziko) – riziko není sociálně přijatelné a zvažují se preventivní 

opatření. 

 R4 (velmi vysoké riziko) – riziko není sociálně přijatelné a jsou nutná 

preventivní opatření. 

 

Kombinaci pravděpodobnosti vzniku mimořádné události a zranitelnosti prvku je možné 

přiřadit výslednou třídu přijatelnosti rizika pomocí Tabulky č. 14. 

 

Tabulka 14: Stanovení přijatelnosti rizika Rn [6.] 

Riziko 

Zranitelnost 

V0 V1 V2 V3 V4 

žádná nízká střední vysoká 
velmi 

vysoká 

P
ra

v
d

ěp
o
d

o
b

n
o
st

 v
zn

ik
u

  
 

M
U

 

H0 žádné R0 R0 R0 R0 R0 

H1 nízké R0 R1 R1 R1 R1 

H2 střední R0 R1 R2 R2 R3 

H3 vysoké R0 R1 R2 R3 R4 

H4 
velmi 

vysoké 
R0 R1 R3 R4 R4 

 

4.3.2 Sestaveni reprezentativních scénářů mimořádných události 

Pro účely analýzy jsou v této kapitole sestaveny reprezentativní scénáře, u kterých 

se předpokládá vznik na území obce Velká Polom. Scénáře vycházejí z dostupných 

statistik mimořádných události v obci uvedených v Tabulce č. 9 a expertních odhadů. 

U jednotlivých scénářů následně určena pravděpodobnost vzniku (Hn), dopad 
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mimořádné události na jednotlivé sledované prvky (Vn) a následně vyhodnoceno riziko 

přijatelnosti (Rn). 

 

Lesní požár 

Lesní porost zabírá asi jednu třetinu katastrálního území obce Velká Polom. Je většinou 

umístěn na hranicích tohoto území a nezasahuje do obydlené oblasti. Požár může být 

zapříčiněn přírodními vlivy (zásah blesku, dlouhotrvající vedra a sucha) nebo lidským 

faktorem (neopatrná manipulace s ohněm), (viz Tabulka č. 15). 

 

Tabulka 15: HVE- lesní požár (Hn,Vn, Rn) 

Lesní požár 

Ohrožené prvky 
Ukazatel 

Hn 

Ukazatel 

Vn 
Poznámka (ukazatel Vn) 

Ukazatel 

Rn 

Lidé 

H4 

V1 
lidé pohybující se v ohrožené 

oblasti 
R1 

Budovy V1 
Přenesení na polní kultury v 

blízkosti zastavěné oblasti 
R1 

Produktivní 

oblasti 
V2 

Přenesení na polní kultury v 

blízkosti objektu 
R3 

Kulturní památky V0  - R0 

Dopravní 

infrastruktura 
V1 Uzavření v zasažené oblasti R1 

Technická 

infrastruktura 
V0  - R0 

 

Silniční dopravní nehoda  

Obec leží na státní silnici I/11, která je hlavním tahem mezi Ostravou a Opavou. 

Denně zde projede kolem 18 000 vozidel a to včetně cisteren převážející nebezpečné 

látky. Proto jsem tento scénář rozdělil na dvě kategorie. 

 Dopravní nehoda bez úniku NL (předpokládaná srážka dvou nebo vice 

dopravních prostředků), (viz Tabulka č. 16). 
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 Dopravní nehoda s únikem NL (dopravní nehoda, při níž dojde k úniku NL), 

(viz Tabulka č. 17). 

Tabulka 16: HVE- Dopravní nehoda bez úniku NL (Hn,Vn, Rn) 

Dopravní nehoda bez úniku NL 

Ohrožené prvky 
Ukazatel 

Hn 

Ukazatel 

Vn 
Poznámka (ukazatel Vn) 

Ukazatel 

Rn 

Lidé 

H4 

V1 

Lide v dopravních 

prostředcích 

Lidé pohybující se okolo 

komunikace 

R1 

Budovy V0  - R0 

Produktivní 

oblasti 
V2 

Objekty v blízkosti dané 

komunikace 
R3 

Kulturní památky V0  - R0 

Dopravní 

infrastruktura 
V2  Uzavření místa havárie R3 

Technická 

infrastruktura 
V0   R0 

 

Tabulka 17: HVE- Dopravní nehoda s únikem NL (Hn,Vn, Rn) 

Dopravní nehoda s únikem NL 

Ohrožené prvky 
Ukazatel 

Hn 

Ukazatel 

Vn 
Poznámka (ukazatel Vn) 

Ukazatel 

Rn 

Lidé 

H2 

V4  Lidé v zasažené oblasti R3 

Budovy V3  Prvky v zasazené oblasti R2 

Produktivní 

oblasti 
V3 

Prvky v zasazené oblasti 

Možnost sekundárního účinku 
R2 

Kulturní památky V3 Prvek v zasažené oblasti   R2 

Dopravní 

infrastruktura 
V4 

Uzavření místa havárie 

Poničení komunikací 
R3 

Technická 

infrastruktura 
V4 

Narušení větší části bude mi 

za následek vyřazená celé 

infastruktury 

R3 
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Únik nebezpečné látky ze stacionárního zdroje 

Na území obce se jsou situovány dva zdroje nebezpečí skladující větší množství 

nebezpečné látky: 

 čerpací stanice a  

 likérka a lihovar. 

 

V těchto objektech může dojít k úniku nebezpečné látky vinou lidského faktoru, 

technickou závadou na zařízení nebo vlivem jiné mimořádné události 

(viz Tabulka č. 18). 

 

Tabulka 18: HVE- Únik NL ze stacionárního zdroje (Hn,Vn, Rn) 

Únik nebezpečné látky ze stacionárního zdroje 

Ohrožené prvky 
Ukazatel 

Hn 

Ukazatel 

Vn 
Poznámka (ukazatel Vn) 

Ukazatel 

Rn 

Lidé 

H2 

V2 V blízkosti základní škola R2 

Budovy V2 Prvky v zasazené oblasti R2 

Produktivní 

oblasti 
V3  Poškození objektu R2 

Kulturní památky V0  - R0 

Dopravní 

infrastruktura 
V2 Uzavření místa havárie R2 

Technická 

infrastruktura 
V3 

Narušení jednoho prvku muže 

mít za následek vyřazení větší 

části 

R2 

 

Povodeň 

Na území obce je absence větších toku. Říční síť je tvořena jen malými potoky místního 

významu. Území neleží v žádné záplavové oblasti. Podle statistik zde byly povodně 

v roce 1997 a 2007, kdy byly způsobeny dlouhotrvajícími dešti. Následkem těchto 

povodní bylo zaplaveno par sklepních prostorů a došlo zaplavení nižších oblastí 

na katastrálním území obce. Většinou se jednalo o zemědělské oblasti (louky, pole). 
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Díky spádovému rázu krajiny obce není nepředpokládán vznik rozsáhle povodně, a 

proto je navržen ukazatel Hn jako H1 a pro všechny sledované prvky společný ukazatel 

V0. Z tohoto předpokladu je tedy ukazatel Rn u všech sledovaných prvků R0 

(viz Tabulka č. 19). 

 

Tabulka 19: HVE- Povodeň  (Hn,Vn, Rn) 

Povodeň 

Ohrožené prvky Ukazatel Hn Ukazatel Vn Ukazatel Rn 

Všechny ohrožené prvky H1 V0 R0 

 

Sněhová kalamita, mrazy 

Obec se nachází ve II. oblasti pro zatížení sněhem z osmistupňové škály. Počet dnů 

se sněhovou pokrývkou je 50 – 60. Scénář předpokládá dlouhotrvající mrazy s teplotou 

hluboko pod nulou (15 až 25 stupňů celsia pod nulou), (viz Tabulka č. 20). 

 

Tabulka 20: HVE- Sněhová kalamita, mrazy (Hn,Vn, Rn) 

Sněhová kalamita, mrazy 

Ohrožené prvky 
Ukazatel 

Hn 

Ukazatel 

Vn 
Poznámka (ukazatel Vn) 

Ukazatel 

Rn 

Lidé 

H2 

V1 
Lidé pohybující se mimo 

obydlí 
R1 

Budovy V2 Zatížení střech sněhem R2 

Produktivní 

oblasti 
V0 - R0 

Kulturní památky V0 - R0 

Dopravní 

infrastruktura 
V2 Nesjízdné komunikace R2 

Technická 

infrastruktura 
V4 

Popraskání vodovodního 

potrubí 

Poškození elektrického vedení  

R3 
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Větrná smršť 

S ohledem na tvar terénu se území obce nachází v klidné oblasti. Vanou zde především 

severní a jihozápadní větry. V tomto scénáři bude obec zasažena větrem o síle vichřice 

(70 km/hod.), (viz Tabulka č. 21). 

 

Tabulka 21: HVE-Větrná smršť (Hn,Vn, Rn) 

Větrná smršť 

Ohrožené prvky 
Ukazatel 

Hn 

Ukazatel 

Vn 
Poznámka (ukazatel Vn) 

Ukazatel 

Rn 

Lidé 

H1 

V1 
Lidé pohybující se mimo 

obydlí 
R1 

Budovy V2 Poničení střešních krytiny R1 

Produktivní 

oblasti 
V0 - R1 

Kulturní památky V2 Poničení střešní krytiny R1 

Dopravní 

infrastruktura 
V1 Překážky na komunikaci R1 

Technická 

infrastruktura 
V3 Poškození elektrického vedení R1 

 

 

4.3.3 Hodnocení výsledku  

Z výsledných tabulek u jednotlivých scénářů v předchozí kapitole můžeme vyčíst, 

že největší riziko pro obec představuje dopravní havárie s únikem nebezpečné látky, 

která má značný vliv na všechny sledované prvky obce. Střední riziko presentují lesní 

požár, dopravní nehoda, únik NL ze stacionárního zdroje a sněhová kalamita, mrazy. 

Větrná smršť znamená pro území riziko nízké a povodeň žádné. V Tabulce č. 22 jsou 

pro přehlednost shrnuty výsledky jednotlivých scénářů. Jelikož se míra rizika R4 (velmi 

vysoké riziko) neprojevila u žádného ze sledovaných prvků, je tabulka zpracovaná pro 

míru rizika R3 (vysoké riziko) a R2 (střední riziko).  
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Tabulka 22: Zhodnocení metody HVE (míra rizika R3, R2) 

Druh MU 

Prvky 

Míra rizika R3 Míra rizika R2 

Lesní požár  Produktivní oblasti - 

Dopravní nehoda 

bez úniku NL 

 Produktivní oblasti 

 Dopravní infrastruktura 

- 

Dopravní nehoda s 

únikem NL 

 Lidé 

 Dopravní infrastruktura 

 Technická infrastruktura 

 Budovy 

 Produktivní oblasti 

 Kulturní památky 

Únik NL ze 

stacionárního 

zdroje 

-  Lidé 

 Budovy 

 Produktivní oblasti 

 Dopravní infrastruktura 

 Technická infrastruktura 

Povodeň - - 

Sněhová kalamita, 

mrazy 

 Technická infrastruktura  Budovy 

 Dopravní infrastruktura   

Větrná smršť - - 

 

 

 

Jako druhá možnost výstupu z této analýzy jsou vytvořena grafická schémata, na nichž 

je zobrazena míra rizika vybraných mimořádných události na jednotlivé zranitelné 

prvky obce Velká Polom (viz. Grafy č. 4, 5, 6, 7, 8, 9). Tímto řešením pak můžeme 

u jednotlivého prvku navrhovat opatření na zvýšení jeho bezpečnosti a tím snížit jeho 

zranitelnost a s tím vázané riziko. Tabulky k jednotlivým grafům jsou uvedeny 

v Příloze č 3. 
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Graf 4: HVE- Lidé (míra rizika vybraných MU) 

 

 

Graf 5: HVE- Budovy (míra rizika vybraných MU) 

 

 

Graf 6: HVE- Produktivní oblasti (míra rizika vybraných MU) 
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Graf 7: HVE- Kulturní památky (míra rizika vybraných MU) 

 

 

Graf 8: HVE- Dopravní infrastruktura (míra rizika vybraných MU) 

 

 

Graf 9: HVE- Technická infrastruktura (míra rizika vybraných MU) 
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4.4 ALOHA 

Softwarový program ALOHA je určen k modelování mimořádných události 

s následkem úniku nebezpečné látky. Pro přiklad provedení metody je vybráno riziko 

silniční havárie s únikem nebezpečné látky. Z výsledků provedené analýzy 

souvztažnosti a metody HVE vyplývá, že se jedná o  nebezpečí, kterému by se měla 

věnovat zvýšená pozornost. V tomto případě se bude jednat o mobilní zdroj nebezpečí 

a to cisternu převážející zkapalněny LPG. Cisterna bude projíždět komunikaci I/11. 

Pro zobrazení zasažené oblasti budou jednotlivé grafické výstupy, uvedené 

v Příloze č. 2, zakresleny do mapových podkladů. 

 

4.4.1 Vymezení kritických míst na komunikaci 

Pro modelování byla v obci vybrána dvě místa havárie na komunikaci I/11. Na Obrázku 

č. 9 jsou označena jako 1 (zatáčka na okraji obce) a 2 (centrum obce). 

 

Obrázek 9: ALOHA - Místa havárie [26.] 

4.4.2 Technické parametry cisterny 

Pro účely modelování bude použita automobilová cisterna na přepravu zkapalněného 

LPG. Při přepravě bude naplněna na 86 procent své kapacity. [32.] 

 Průměr: 2200 mm. 

 Délka: 11870 mm. 

 Kapacita: 22 tun LPG.  
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4.4.3 Účinky tepelného toku 

V Tabulce č. 22 jsou uvedeny účinky tepelného toku na nechráněné obyvatelstvo.  

 

Tabulka 23: Účinky tepelného toku [33.] 

Intenzita tepelného toku 

(kW/m
2
) 

Pozorované účinky po dobu působení 60 s 

10 Smrtelné účinky 

5 Popáleniny II. stupně bez smrtelných následků 

2 Bolestivé účinky 

 

4.4.4 Scénář č. 1 – Havárie v zatáčce na okraji obce 

Cisterna se pohybuje směrem od Ostravy a v pravotočivé zatáčce dojde k převracení 

a protržení pláště o velikosti 10 x 5 cm. Jelikož se jedna o nejrizikovější místo této 

komunikace (z hlediska nehodovosti), bude v tomto scénáři vymodelováno více 

způsobu šíření nebezpečné látky po úniku a to: 

 únik zkapalněného LPG bez iniciace, 

 únik zkapalněného LPG s iniciaci (Jet Fire, BLEVE). 

Klimatické podmínky 

Podmínky jsou nastaveny podle průměrných klimatických hodnot v červenci 2012. 

 Převažující vítr ze severu o rychlosti 1,4 m/s. 

 Polojasno bez inverze. 

 Teplota 18,5 °C. 

 Třída stability počasí F. 

 Vlhkost vzduchu 50 %. 

 

Únik zkapalněného LPG bez iniciace 

Na Obrázku č. 10 jsou vymezeny oblasti s nebezpečnými koncentracemi LPG ve vztahu 

s moznosti výbuchu vzniklého oblaku. Tento model vychází z horní a dolní meze 

výbušnosti. Zasažené prostředí je náchylné na jakýkoliv zdroj iniciace a může dojít 

k výbuchu. [7.] 
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Obrázek 10: ALOHA (scénář č. 1) - únik zkapalněného LPG bez iniciace [26.] 

 

 Hořlavá oblast oblaku par 60% LEL – 421 m. 

 Hořlavá oblast oblaku par 10% LEL – 851 m. 

 

Únik zkapalněného LPG s iniciaci - JetFire 

Zkapalněný plyn začne unikat a je ihned po havárii iniciován. Začne hořet a vznikne 

tzv. Jet Fire (viz Obrázek č. 11.) [7.] 

 

Obrázek 11: ALOHA (scénář č. 1) - Jet Fire [26.]  
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 Tepelný tok 10 kW/m
2 – 

70 m. 

 Tepelný tok 5 kW/m
2 – 

103 m. 

 Tepelný tok 2 kW/m
2 – 

162 m. 

 

Únik zkapalněného LPG s iniciaci – BLEVE 

Výbuch nastane po náhlem úniku velkého množství stlačeného přehřáteho LPG 

do atmosfery. Uvedený jev se oznacuje termínem BLEVE (Boiling Liquid Expanding 

Vapour Explosion). Výsledkem je ohnivá koule (fireball) pocházející ve skutečnosti z 

atmosférického horení mraku směsi paliva a vzduchu (viz Obrázek č. 12). [7.] 

 

Obrázek 12:ALOHA (scénář č. 1) – BLEVE [26.] 

 

 Tepelný tok 10 kW/m
2 – 

360 m. 

 Tepelný tok 5 kW/m
2 – 

508 m. 

 Tepelný tok 2 kW/m
2 – 

792 m. 

 

4.4.5 Scénář č. 2 – Havárie v centru obce 

Cisterna se bude pohybovat po komunikaci I/11. Na křižovatce s ulicemi Osvoboditelů 

a Na rohuli dojde ke srážce s jinym vozidlem a následnému převráceni. Při této srážce 

opět dojde k protržení pláště tanku o profilu 10 x 5 cm. Z důvodů, že se jedná o méně 
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rizikovou oblast, co se týče nehodovosti, je vymodelován jen nejpravděpodobnější 

způsob šíření nebezpečné látky a to JetFire. 

 

Klimatické podmínky 

Podmínky jsou nastaveny podle průměrných klimatických hodnot v únoru 2012. 

 Převažující vítr ze severu o rychlosti 2,2 m/s. 

 Polojasno bez inverze. 

 Teplota -5,3 °C. 

 Třída stability počasí D. 

 Vlhkost vzduchu 50 %. 

 

Únik zkapalněného LPG s iniciaci - JetFire 

Na Obrázku č. 13 jsou ilustrovány zasažené oblasti v cenru obce. Účinky tepelneho toku 

budou sníženy zastavbou ve všech směrech šíření. 

 

Obrázek 13: ALOHA (scénář č. 2) - JetFire [26.] 

 

 Tepelný tok 10 kW/m
2 – 

64 m. 

 Tepelný tok 5 kW/m
2 – 

93 m. 

 Tepelný tok 2 kW/m
2 – 

147 m.  
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4.4.6 Hodnocení výsledků 

V programu byly nasimulovány různé scénáře havárie cisterny převážející LPG. 

U každého scénáře byly znázorněny plochy zasažené oblasti a tepelné účinky 

v jednotlivých vzdálenostech. Tyto účinky mají především vliv na obyvatelstvo 

pohybující se v nechráněném prostředí. 

  



 

58 

5 Snížení rizik obce 

Z posouzení bezpečnostního systémů obce a dostupných podkladů lze současnou 

bezpečnostní situaci v obci Velká Polom považovat za odpovídající identifikovaným 

rizikům vyplývajícím z velikosti obce, její geografické polohy, složení obyvatelstva 

a provozovaných aktivit. V následující části jsou navrhnuta jen doplňková opatření, 

které vyplývají z výsledků provedených analýz. 

Největší zdroj nebezpečí pro obec představuje silnice I/11. Jedna se o vysoce 

frekventovanou komunikaci, jejíž dopravní zátěž se pohybuje okolo 18 000 vozidel 

denně včetně několika stovek kamionu. Obec v posledních letech už provedla opatření 

na snížení rizik na této komunikaci formou stavebních úprav a to: [25.] 

 nasvětlení přechodu pro chodce, 

 osazení ochranného zábradlí v nejfrekventovanějších částech, 

 rekonstrukce svislého a vodorovného značení, 

 vybudování dělícího ostrůvku při vjezdu do obce, 

 vytvoření optických i akustických brzd před vjezdem do obce a 

 umístění ukazatele rychlosti na obou koncích obce. 

Riziko výrazným způsobem sníží vybudování obchvatu obce (viz Obrázek č. 14). 

Stavba byla zahájená v roce 2009 a v roce 2015 by měla být dokončena. Stávající 

komunikace I/11 bude převedena na silnici II. třídy. Vybudováním obchvatu dojde 

k poklesu provozu přes zastavěnou oblast obce a tím se sníží i pravděpodobnost 

dopravní havárie. 

 

Obrázek 14: Obchvat obce Velká polom [28.]  
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Mezi další riziko patří únik nebezpečné látky ze stacionárního zdroje. V tomto případě 

nesmíme opomenout, že se nejedná jen o nebezpečí se při skladování NL, ale i riziky 

spojené s dopravou, doplňováním a překládáním nebezpečné látky do objektu. 

Navrhovaná opatření jsou: 

 zpracování a pravidelná aktualizace vlastních povinných dokumentů, 

 pravidelná kontrola technických a technologických zařízení, 

 pravidelné proškolování zaměstnanců, 

 informovanost obyvatel v okolí objektu o druhu NL a následcích při možném 

úniku. 

 

Lesní porost je situován na okrajích katastrálního území obce většinou vzdálen 

od zastavěných časti obce. V případě příznivých podmínek může plamen přeskočit 

na polní kultury a dostat se až k zástavbě obce. Jako návrh opatření jsem zvolil: 

 vymezení koridoru mezi polní kulturou a zástavbou obce a tím zamezit přechodu 

plamene objekty. 

 

Dále je nutné zvyšovat úroveň připravenosti bezpečnostního systému obce při přípravě 

na mimořádné a krizové situace. 

 Zřízení krizového štábu obce jako pracovní orgán starosty obce, 

 průběžně zlepšovaní technické zabezpečení bezpečnostního systému obce, 

 zpracování a pravidelná aktualizace plánu konkrétních činností (plán varování 

a informování obyvatelstva a plán nouzového přežití), 

 vytvoření seznamu osob, které je možné využít pro přípravu a řešení 

mimořádných situací, 

 zavedení pravidelné odborné přípravy personálů a složek bezpečnostního 

systému obce. 

 

Důležitým prvkem je také zvyšováni informovanosti obyvatelstva v oblasti bezpečnosti. 

To lze provést pomoci místního zpravodaje nebo jinou formou informačních kanálu. 

Další možnosti je vytváření mimoškolních aktivit dětí a dospělých v oblasti ochrany 

obyvatelstva. 
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6 Závěr 

Diplomová práce byla zaměřena na hodnocení rizik na území obce Velká Polom. 

V úvodní části byla pozornost věnována teoretické oblasti, jako je přehled zdrojů rizik 

a charakteristika metod vhodných pro analýzu území. Po seznámení s touto 

problematikou bylo popsáno území obce a navrhnuty reprezentativní scénáře 

mimořádných události, které se mohou vyskytnout na daném území. Jejích vliv 

na řešené území byl vyhodnocen pomoci metod analýza souvztažnosti, analýza rizik 

a zranitelnosti (HVE) a modelovacího programu ALOHA. 

 

Prvním použitým nástrojem byla analýza rizik, která na základě vzájemných vazeb mezi 

vybranými riziky zhodnotila dané území. Z výsledků vyplynulo, že na území obce 

nehrozí žádné primární ani sekundární riziko. Do třetího kvadrantu, který neznamená 

pro obec žádné primární riziko, se zařadil lesní požár, dopravní nehoda, dopravní 

nehoda s únikem NL a únik NL ze stacionárního zdroje. 

 

Jako další byla použita evropská metoda HVE. Tato metoda byla změřena na vliv 

mimořádných události na sledované prvky obce. Z výsledků bylo zjištěno, že největší 

nebezpečí pro dané území představuje riziko dopravní nehody s následným únikem 

nebezpečné látky. 

 

Z vyhodnocení předchozích analýz je zřejmé, že největší riziko pro obec představuje 

havárie v silniční dopravě s únikem nebezpečné látky. Pro tuto událost byl použit 

modelovací program ALOHA, který znázorňuje šíření nebezpečných látek při haváriích. 

V programu byly znázorněny zasažené oblasti a popsány účinky na obyvatele 

pohybujících se v těchto zónách. 

 

Hlavním úkolem této práce bylo hodnocení společenských a environmentálních rizik na 

území obce Velká Polom. Toto bylo splněno pomocí provedených metod pro analýzu 

rizik. V závěrečné části byly navrhnuty opatření na minimalizaci těchto rizik. Práce 

může být přínosem pro obec Velká Polom v oblastech krizového managementu. 
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