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Přehled zkratek 

ČR Česká republika 

HZS MSK Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

IZS Integrovaný záchranný systém 

JPO Jednotka požární ochrany 

JSDH Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

KPV Koncový prvek varování 

KÚ Katastrální území 

KI Kritická infrastruktura 

KS Krizová situace 

MU Mimořádná událost 

ORP Obec s rozšířenou působností 

SO ORP Správní obvod obce s rozšířenou působností 

SSRN Systém selektivního rádiového návěštění 

SPA Stupeň povodňové aktivity 
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1 Úvod 

Během své existence je lidstvo doprovázeno řadou událostí, které jej buď přímo ohrožují, 

nebo zanechávají znatelné stopy na prostředí, ve kterém žije. Takovými událostmi mohou být 

přírodní pohromy, ozbrojené konflikty nebo spolu s rozvojem civilizace stále nově vznikající 

technické havárie. Přirozenou potřebou společnosti je zajištění vlastní ochrany před 

působením těchto nežádoucích vlivů. V rámci celé společnosti je proto vytvářen komplex 

bezpečnostních opatření, jehož nedílnou součástí je souhrn opatření, která nazýváme 

ochranou obyvatelstva. 

Bakalářská práce se věnuje opatřením ochrany obyvatelstva a stavu jejich zabezpečení ve 

správním obvodu obce s rozšířenou působností Odry. Jejím cílem je provedení rozboru 

možných ohrožení v obci s rozšířenou působností Odry. Toho bude dosaženo provedením 

analýzy ohrožení prostřednictvím programu SFERA. Na základě výsledků této analýzy budou 

posouzena stávající opatření k ochraně obyvatelstva a navržena východiska k jejich 

optimalizaci. Součástí navržených optimalizací bude jejich zdůvodnění.  
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2 Rešerše literatury 

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

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

Publikace se zabývá problematikou ochrany obyvatelstva v prostředí České republiky  

a popisuje její historický vývoj i současnou podobu. Autorka zde poskytuje informace  

o jednotlivých činnostech, které jsou ve formě technických a organizačních opatření 

realizovány při vzniku mimořádných událostí a za krizových situací.  

 

PROCHÁZKOVÁ, Dana. Bezpečnost a krizové řízení. 1. vydání. Praha: POLICE 

HISTORY, 2006. 255 s. ISBN 80-86477-35-5. 

Monografie komplexně pojednává o výkonu veřejné správy v krizových situacích, včetně 

řešení této problematiky v rámci Evropské unie. Ve svých částech se zabývá problematikou 

řízení rizik i dílčích částí, kterými jsou analýza a hodnocení rizika.  

 

ŠENOVSKÝ, Michail; ORAVEC, Milan; ŠENOVSKÝ, Pavel. Teorie krizového 

managementu. 1. vydání. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 

2012. 115 s. SPBI SPEKTRUM. ISBN 978-80-7385-108-8.  

Kolektiv autorů se zde zaměřuje na teorii rizika a krizového managementu v obecné rovině.  

V úvodních částech publikace je definována základní terminologie z této oblasti. V dalších 

kapitolách je popsána problematika systémového přístupu, ale rovněž ekonomické aspekty při 

řízení rizika. V závěru knihy je uveden slovník vybraných pojmů z oblasti krizového 

managementu. 

 

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

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010. 79 s. ISBN 978-80-735-082-1 

Kniha se zabývá problematikou analýzy rizik územních celků i průmyslových objektů. Autoři 

se zde zaměřují na proces analýzy rizik, analytické postupy i možnosti hodnocení rizika.  

V knize jsou uvedeny nejběžněji používané analytické metody i některé softwarové nástroje 

pro analýzu rizika. 
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KRÖMER, Antonín; MUSIAL, Petr; FOLWARCZNY, Libor. Mapování rizik. 1. vydání. 

Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010. 126 s. ISBN 978-80-

7385-086-9.  

Publikace popisuje metodu mapování rizik, která byla vyvinuta u Hasičského záchranného 

sboru Moravskoslezského kraje, na základě metodiky doporučené Evropskou unií.  

V jednotlivých kapitolách jsou popsány možnosti práce s mapovými soubory v geografických 

informačních systémech i následné možnosti využití jejich výstupů, kterými jsou mapy rizik. 

 

KOVAŘÍK, František; KUPKA, Radim. Uživatelská příručka k programu SFERA. 2006. 

37 s. 

Autoři programu SFERA v tomto návodu popisují základní možnosti využití tohoto nástroje. 

 

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

ve znění pozdějších předpisů  

Zákon vymezuje základní a ostatní složky integrovaného záchranného systému a stanovuje 

jejich povinnosti a působnost. Definuje postavení a úkoly orgánů státní správy a orgánů 

územních samosprávních celků při přípravě na mimořádné události, při provádění 

záchranných a likvidačních prací a jejich úkoly v ochraně obyvatelstva. Dále vymezuje práva 

a povinnosti právnických a fyzických osob. 
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3 Vymezení pojmů 

Mimořádná událost - 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. [10] 

 

Krizová situace - mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo 

stav ohrožení státu. [11] 

 

Havárie - mimořádná událost vzniklá v souvislosti s provozem technických zařízení a budov, 

při nakládání s nebezpečnými látkami a při jejich přepravě nebo při nakládání s nebezpečnými 

odpady. [4] 

 

Živelní pohroma - neovládaná mimořádná událost vzniklá v důsledku působení ničivých 

přírodních sil. [1] 

 

Nebezpečí - vlastnost látky nebo fyzikální stav, který má potenciál způsobit škodu na lidském 

zdraví nebo životech, majetku nebo životním prostředí. [1]  

 

Riziko - pravděpodobnost vzniku události nebo souboru událostí, které zcela mění žádoucí 

(původně předpokládaný) stav či vývoj chráněných zájmů z hlediska jejich celistvosti  

a funkce. [7]  

 

Ohrožení - aktivované riziko, které působí proti zájmu subjektu. [8] 

 

Zranitelnost - vlastnost území, kterou lze chápat jako vnímavost území na dopady 

mimořádné události. Je to schopnost území negativně reagovat na působení nežádoucího jevu. 

[5] 

Ochrana obyvatelstva - plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí  

a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví  

a majetku obyvatel. [10] 

 

Evakuace - souhrn opatření zabezpečujících přemístění osob, hospodářského zvířectva  

a věcných prostředků v daném pořadí priority z ohroženého prostoru na jiné území. [4] 
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Varování - komplexní souhrn organizačních, technických a provozních opatření 

zabezpečujících včasné předání varovné informace o reálně hrozící nebo již vzniklé 

mimořádné události nebo krizové situaci obyvatelstvu. [4] 

 

Vyrozumění - souhrn technických a organizačních opatření zabezpečujících včasné předání 

informací o hrozící nebo nastalé mimořádné události nebo krizové situaci určeným orgánům 

státní správy, samosprávy, právnickým a fyzickým osobám. [4] 

 

Záchranné práce - činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik 

vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo 

životního prostředí, a vedoucí k přerušení jeho příčin. [10] 

 

Likvidační práce - činnosti vedoucí k odstranění následků mimořádných událostí. [10] 

 

Integrovaný záchranný systém - koordinovaný postup jeho složek při přípravě na 

mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. [10] 

 

Kritická infrastruktura - výrobní a nevýrobní systémy a služby, jejichž nefunkčnost by 

měla závažný dopad na bezpečnost státu, ekonomiku, veřejnou správu a zabezpečení 

základních životních potřeb obyvatelstva. [19] 

 

Analýza rizika - systematické použití dostupných informací k identifikaci potenciálního 

nebezpečí a odhadu rizika s ohledem na ochranu života, zdraví, majetku a životního prostředí. 

[15] 
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4 Charakteristika správního obvodu ORP Odry 

Správní obvod ORP Odry se nachází v Moravskoslezském kraji při jeho jihozápadní hranici  

s Olomouckým krajem. Toto území se nachází v západní části okresu Nový Jičín a rozkládá 

se na ploše 224 km². Z jihu sousedí se správními obvody ORP Olomouc a ORP Hranice, které 

spadají do Olomouckého kraje. ORP Vítkov, ORP Bílovec a ORP Nový Jičín jsou pak 

sousedními správními obvody náležícími do kraje Moravskoslezského. Výkon státní správy  

v přenesené působnosti, ve správním obvodu ORP Odry, je zajišťován obecním úřadem 

Města Odry. [24] Administrativní členění SO ORP Odry je zobrazeno na obrázku č. 1. 

 

  Obrázek 1: Administrativní mapa ORP Odry [26] 

 

4.1 Geografická charakteristika 

Sledované území má charakter vrchoviny, která se rozkládá v předhůří Nízkého Jeseníku. 

Území je ceněno pro svůj zachovalý krajinný ráz, který je z 31 % tvořen lesy a z 61 % 

zemědělskou půdou. [16] 
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4.1.1 Geomorfologické poměry 

Zkoumané území leží na rozhraní dvou nejvyšších geomorfologických jednotek - České 

Vysočiny a Západních Karpat. Menší, jihovýchodní část území patří do oderské části 

geomorfologického celku Moravské brány. Tato část je charakteristická široce rozloženým 

údolím bez výrazných výškových rozdílů. [25] 

Větší, zbylá část popisovaného území pak spadá do Nízkého Jeseníku a jeho podcelku 

Vítkovská vrchovina. Ten je od Moravské brány oddělen výrazným a příkrým svahem 

zlomového původu. Základní rysy reliéfu jsou dány plošinami, široce zaoblenými hřbety na 

rozvodí jednotlivých toků a hluboce zařezanými asymetrickými údolími. Výrazné sníženiny  

v tomto kopcovitém terénu představují Oderská kotlina a Fulnecká kotlina, které vytvářejí 

vhodné podmínky k osídlení této oblasti. Meze nadmořské výšky vymezuje tabulka č. 1. [25] 

Tabulka 1: Meze nadmořské výšky v ORP Odry [25] 

 

4.1.2 Hydrologické poměry 

Za dominantní vodní útvar na tomto území lze považovat řeku Odru. Ta pramení v Oderských 

vrších na území vojenského újezdu Libavá. Na svém 95. říčním kilometru vtéká do SO ORP 

Odry v katastrálním území obce Spálov. Při svém průtoku sledovaným územím si zachovává 

bystřinný charakter. Po průtoku obcemi Heřmánky, Jakubčovice nad Odrou  

a městem Odry opouští na svém 77. říčním kilometru SO ORP Odry a plyne dále Moravskou 

branou. Svou charakteristikou se řadí mezi řeky Oderského typu, s jarními vlnami velkých 

objemů vody a letními povodňovými stavy, které jsou dány velkým kulminačním průtokem  

o malém objemu. Záplavová území jsou znázorněna v příloze č. 1.  

Mezi hlavní přítoky řeky Odry patří Něčínský potok, Havranův potok, Bralný, Suchá, 

Mlýnský potok, Stodolní potok, Vraženský potok, Hrabětický potok, Heřmanický potok, 

Vítovka, Vladař, Zlatý potok, Rasův potok, Husí potok a Gručovka. Veškeré povrchové vody 

odváděné z řešeného území spadají do Povodí Odry. [24; 3] 

Nachází se zde rovněž několik vodních děl, z nichž nejvýznamnější je soustava Oderských 

rybníků. Jejich celková rozloha přesahuje 98 hektarů. Mezi největší umělé nádrže na tomto 

území patří přehrada Vítovka a vodní nádrž v Jerlochovicích. Na území Oderské kotliny se 

 Místo  Nadmořská výška [m. n. m.] 

Nejvyšší bod Kopec Varta 594 

Nejnižší bod Obec Mankovice 225 
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nachází zásoby kvalitních podzemních vod, které jsou čerpány a distribuovány 

prostřednictvím veřejné vodovodní sítě. [24] 

4.1.3 Klimatické poměry 

Místní klima je ovlivněno především nadmořskou výškou a vertikální členitostí krajiny. 

Území patří do klimatické oblasti mírně teplé, mírně suché, s mírně chladnou zimou. [25] 

Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje mezi 6 - 8°C a průměrný roční úhrn srážek činí 

670 - 780 mm. Na srážky nejbohatší je oblast Vítkovské vrchoviny. Proudění vzduchu 

převládá severozápadní, v oblasti Moravské brány severovýchodní. Charakteristickým jevem 

letních měsíců je častý výskyt bouřek doprovázených přívalovými dešti. [25] 

V nivě řeky Odry, jejich přilehlých údolích a ve Fulnecké kotlině existují předpoklady vzniku 

inverzí. Tato situace se dnes v praxi projevuje téměř smogovou situací v zimních dnech.  

K předpokladům daným morfologií terénu navíc ještě přistupuje uzavřenost údolních kotlin,  

v nichž se města Odry a Fulnek nacházejí, znemožňující účinné provětrávání. [25] 

4.1.4 Ochrana přírody a krajiny 

Prakticky celé řešené území se nachází v přírodním parku Oderské vrchy. Západní část SO 

ORP Odry, při hranici s Olomouckým krajem, se pyšní velmi zachovalou biotou s 

minimálními zásahy člověka do krajiny. Největší zásluhu na tomto stavu má bezprostřední 

sousedství vojenského újezdu Libavá. Jeho zřízením v roce 1950 byla zastavena prakticky 

veškerá hospodářská rozvojová činnost, která se týkala západní části území. Významným 

krajinotvorným prvkem je řeka Odra. Ta v jižní části území v katastru obce Mankovice 

vstupuje do chráněné krajinné oblasti Poodří. [24] 

Přehled chráněných území: [24] 

 Chráněná krajinná oblast Poodří, 

 Přírodní park Oderské vrchy, Ptačí oblast Poodří, 

 Evropsky významná lokalita Poodří, Evropsky významná lokalita Horní Odra,  

 Přírodní rezervace Suchá Dora, Přírodní rezervace Královec,  

 Přírodní památka Meandry Staré Odry, Přírodní památka Na Čerménce, Přírodní 

památka Stříbrné jezírko, Přírodní památka Vrásový soubor u Klokočůvku.  
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4.2 Socioekonomická charakteristika 

V rámci Moravskoslezského kraje je řešené území identifikováno jako oblast vnitřní periferie 

kraje. SO ORP Odry je charakterizován jako sociálně slabá oblast s nízkým ekonomickým 

potenciálem rozvoje, což je dáno především postupnou desindustrializací a pozvolným 

vylidňováním správního obvodu. [24] 

4.2.1 Obyvatelstvo 

Ve správním obvodu ORP Odry žije 17 432 obyvatel. Podílem počtu obyvatel, který 

představuje 1,4 % kraje, představuje 3. nejmenší správní obvod v kraji. Hustota zalidnění  

(78 ob/km²) je zde pod krajským i celorepublikovým průměrem. V celém správním obvodu 

ORP Odry se nachází dvě obce nesoucí statut města (Odry, Fulnek) a jeden městys (Spálov). 

Právě do těchto dvou měst je soustředěno přes 75 % obyvatel správního obvodu. Celkem 

správní obvod čítá 10 obcí, které jsou složeny z 21 místních částí. Města Odry a Fulnek jsou 

zároveň obcemi s pověřeným obecním úřadem. Základní sídelní charakteristiky jsou 

vyjádřeny v následující tabulce. [24] 

Tabulka 2: Sídelní charakteristiky [24; 16]  

 

Obec 
Počet 

obyvatel 
Rozloha [ha] Místní části 

Fulnek 5 921 6 847 
Dolejší Kunčice, Děrné, Jerlochovice, Jestřábí, 

Jílovec, Lukavec, Pohořílky, Stachovice, Vlkovice 

Heřmanice u 

Oder 
322 1 195 Véska 

Heřmánky 175 331  

Jakubčovice n. 

Odrou 
673 338  

Luboměř 376 762 Heltínov 

Mankovice 589 1 012  

Odry 7 423 7 408 
Dobešov, Klokočůvek, Kaménka, Loučky, Pohoř, 

Tošovice, Veselí, Vítovka 

Spálov 898 1 931  

Vražné 845 1 521 Emauzy, Hynčice 

Vrchy 210 1 054  

Celkem 17 432 22 399 21 místních částí (osad) 



19 

 

4.2.2 Historie osídlení 

První trvalé osídlení na území dnešního Oderska je předpokládáno již okolo počátku našeho 

letopočtu, kdy oblastí Moravské brány vedla prastará obchodní cesta od Dunaje k Baltskému 

moři - Jantarová stezka. První písemné zmínky o osadě Vyhnanov (dnešní Odry) pocházejí ze 

12. století, kdy český král Bedřich pozval kolonisty a pověřil kláštery, aby zkultivovali  

a přetvořili tuto původně hustě zalesněnou krajinu k účelům intenzivního obdělávání.  

Z období 13. a 14. století pocházejí první písemné zmínky o ostatních sídlech dnešního SO 

ORP Odry. V průběhu následujících staletí vystřídala místní panství řadu vlastníků. Těmi byli 

postupně páni ze Šternberka, z Lideřova a ze Zvole. Z dochovaných pramenů je patrné, že 

značná část obyvatelstva byla v tomto období zaměstnána v zemědělství, lesnictví, těžbě 

dřeva, ale také v galenitových lomech. V roce 1848 byl zřízen samostatný Soudní okrsek 

Odry (1848–1941).  

Města Fulnek a Odry se dočkaly největšího rozvoje ve druhé půli 19. století s příchodem 

průmyslové revoluce. V roce 1886 v Odrách započala svou výrobu vůbec nejstarší gumárna 

ve střední Evropě (dnešní Semperflex Optimit s.r.o.). S touto dobou je rovněž spjata výstavba 

železničních tratí Suchdol nad Odrou - Fulnek a Suchdol nad Odrou - Odry - Budišov nad 

Budišovkou. Historicky nejvyššího počtu obyvatel (21 099) dosáhlo dle dochovaných 

statistických pramenů sledované území v roce 1869. [9; 24] 

V období před 2. světovou válkou činilo přes 70 % obyvatelstva Soudního okrsku Odry 

německy mluvící obyvatelstvo, a proto bylo toto území po podepsání Mnichovské dohody 

přičleněno k území Sudet. Po skončení 2. světové války a nuceném odsunu německého 

obyvatelstva došlo k výraznému snížení počtu obyvatelstva. [9; 24] 

Po druhé světové válce docházelo až do roku 1990 k trvalému nárůstu počtu obyvatel. 

Současný stav osídlení je pozvolna klesající. [9; 24] 

4.2.3 Zdravotnictví a sociální péče 

Nejvýznamnějším poskytovatelem zdravotnických služeb ve SO ORP Odry je Městská 

nemocnice v Odrách se spádovostí pro 30 000 obyvatel. Ta poskytuje akutní lůžkovou péči  

v počtu 38 lůžek a také péči ve formě léčebny dlouhodobě nemocných v počtu 75 lůžek. 

Lékařská péče pro dospělé je dostupná v dalších 3 obcích a lékařská péče pro děti a dorost  

v dalších 5 obcích. [18; 24] 

Zařízení sociální péče jsou ve SO ORP Odry dislokována pouze ve městech Fulnek a Odry. 

Přehled sociálních zařízení a jejich kapacit uvádí tabulka č. 3. [24] 
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     Tabulka 3: Typy a kapacity sociálních zařízení [24] 

 

4.2.4 Školství 

Vzdělávací zařízení jsou na tomto území zastoupena pouze ve formě mateřských, základních 

a středních škol. Nejvíce těchto zařízení je dislokováno ve městech Odry a Fulnek. V obcích 

Luboměř, Heřmánky a Vrchy nejsou žádná školská zařízení. Přehled školských zařízení udává 

tabulka č. 4. [24] 

                                                 Tabulka 4: Přehled školských zařízení [24] 

 

 

 

 

 

 

4.2.5 Kultura a sport 

Za kulturní centra na tomto území lze považovat města Fulnek a Odry. Přehled kulturních  

a sportovních zařízení ve SO ORP Odry je uveden v tabulce č. 5. [24] 

 

                                    Tabulka 5: Přehled kulturních a sportovních zařízení [24] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ zařízení Počet zařízení  Celkový počet lůžek 

Dětský domov 1 32 

Domov pro seniory 1 77 

Dům s pečovatelskou službou 3 87 

Školská zařízení Počet zařízení  

Mateřská škola 12 

Základní škola 9 

Střední škola 3 

Základní umělecká škola 2 

Typ zařízení Počet zařízení 

Kulturní dům, divadlo, kino 8  

Knihovna 9 

Muzeum, galerie 8 

Stadion 4 

Hřiště 21 

Koupaliště 3 

Lyžařský areál 1 

Sportovní haly vč. školních tělocvičen 9 
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4.3 Dopravní infrastruktura 

Doprava je v tomto převážně kopcovitém terénu zajišťována především prostřednictvím 

silniční sítě. Zastoupena je zde i doprava železniční, která však nabývá pouze lokálního 

významu. Dopravní síť správního obvodu ORP Odry je znázorněna na obrázku č. 2. [24] 

4.3.1 Silniční doprava 

Jižní částí území prochází dálnice D1, čímž je zajištěno rychlostní spojení ve směrech Ostrava 

i Brno. Jediný dálniční nájezd v tomto území je umístěn v KÚ obce Mankovice. [24] 

Dopravní páteří samotného území je systém komunikací I. a II. třídy, které zajišťují dopravní 

spojení s okolními SO ORP. Tento systém je doplněn o hustou síť silnic III. třídy, která je 

předurčena ke zpřístupnění obcí a jejich místních částí, které se nenachází na hlavních trasách. 

Specifickým rysem tohoto území je značná výšková rozdílnost mezi místními částmi obcí, 

což zvláště v zimních měsících může způsobit dopravní komplikace. Přehled významných 

silnic je uveden v tabulce č. 6. [24] 

 Tabulka 6: Přehled významných silnic [24] 

 

4.3.2 Železniční doprava 

Železniční spojení je zde zajištěno prostřednictvím dvou regionálních drah. Jižním cípem 

tohoto území vede železniční trať č. 270 celorepublikového významu. Ta je spolu s dálnicí D1 

součástí větve IV.B multimodálního koridoru transevropské sítě TEN (Trans Europe Net). 

Přehled železnic je uveden v tabulce č. 7. [24] 

  Tabulka 7: Přehled železnic [24] 

 

Označení komunikace  Trasa 

D1 Praha - Brno - Ostrava 

I/47 Hranice - Odry - Fulnek - Bílovec - Ostrava 

I/57 Opava - Fulnek - Nový Jičín - Vsetín 

II/441  Potštát - Jakubčovice nad Odrou - Odry 

II/442 Horní Benešov - Vítkov - Jakubčovice nad Odrou 

Označení trati  Trasa 

Trať č. 270 Praha - Česká Třebová - Přerov - Bohumín 

Trať č. 276 Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou 

Trať č. 277  Suchdol nad Odrou - Fulnek 
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4.3.3 Letecká doprava 

Na území SO ORP se nenachází žádné letiště s intenzivní vnitrostátní či mezinárodní leteckou 

dopravou ani významné vojenské letiště. Nejbližší významné letiště je mezinárodní letiště 

Leoše Janáčka Ostrava (Mošnov), které je vzdáleno zhruba 30 kilometrů od města Odry. [24] 

4.3.4 Vodní doprava 

V řešeném území se nenachází žádná vodní cesta ani splavný úsek. [24] 

 

Obrázek 2: Dopravní mapa ORP Odry [26] 

 

4.4 Technická infrastruktura 

Terénní profil tohoto území omezuje zavedení některých těchto sítí do výše položených sídel.  

4.4.1 Elektroenergetika 

Správním obvodem ORP Odry prochází ze směru Bruntál - Hladké Životice vedení velmi 

vysokého napětí (440 kV). Zároveň zde vede trasa o napětí 110 kV, která napájí rozvodnou 

stanici v Odrách. Dodávky elektrické energie jsou ve SO ORP Odry rozváděny 

prostřednictvím sítě vysokého napětí 35 kV. [24] 
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4.4.2 Plynárenství 

Katastrálním územím obcí Vražné a Mankovice vede velmi vysokotlaký plynovod. Samotný 

SO ORP Odry je zásobován prostřednictvím vysokotlakého plynovodu vedoucího z regulační 

stanice v obci Jeseník nad Odrou (ORP Nový Jičín). Obce Luboměř, Spálov, Vrchy  

a Heřmanice u Oder nebyly dodnes plynofikovány, což je dáno terénní náročností pro 

realizaci plynovodu. [24] 

4.4.3 Teplárenství 

Soustavy centrálního zásobování teplem se v řešeném území nacházejí pouze ve městech 

Fulnek a Odry. Zde se jedná o malé soustavy vytápěné pomocí plynových kotelen. [24] 

4.4.4 Vodárenství 

Všechny obce, s výjimkou obcí Mankovice a Vrchy, jsou napojeny na vodovodní síť 

společnosti SmVaK. Dvě výše uvedené obce využívají výhradně svých vlastních vodních 

zdrojů. Veřejná vodovodní síť není vybudována v místní části města Odry, Pohoři. Osada je 

proto odkázána na vlastní zdroje pitné vody, které jsou především v letních měsících 

nedostačující. [24]  

4.4.5 Telekomunikace 

Pokrytí SO ORP Odry signálem GSM tří největších mobilních operátorů působících na území 

České republiky (T-mobile, O2 a Vodafone) je hodnoceno jako dobré. Výjimku tvoří 

problémové pokrytí poskytovatele Vodafone v obcích Heřmánky a v místní části Oder - 

Klokočůvku. [24] 

 

4.5 Kritická infrastruktura 

V řešeném území se nenacházejí žádné prvky kritické infrastruktury (KI), splňující kritéria 

Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury. 

Nenacházejí se zde ani žádné prvky evropské kritické infrastruktury. [23] 

 

4.6 Místní hospodářství 

Na sledovaném území ORP Odry působí 1 813 firem. Hlavními odvětvími místního 

hospodářství jsou lesnictví, zemědělství a zpracovatelský průmysl. Významní zaměstnavatelé 

jsou uvedeni v tabulce č. 8. [24] 
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Tabulka 8: Přehled významných zaměstnavatelů v ORP Odry [24] 

Obchodní název Sídlo Činnost Počet 

zaměstnanců 

MASSAG Stamping a.s. Fulnek Kování, lisování, ražení 250–499 

Semperflex Optimit s.r.o. Odry Výroba pryžových výrobků 250–499 

EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. Jakubčovice  Těžba nerostů 100–199 

Hein & spol. - keramické závody, 

spol. s r.o 

Odry Výroba keramických prvků 100–199 

Medi-Globe s.r.o. Odry Výroba lékařských potřeb 100–199 

Město Odry Odry Veřejná správa 100–199 

Městská nemocnice v Odrách Odry Ústavní zdravotní péče 100–199 

R-Fin s.r.o. Fulnek Výroba elektrických 

spotřebičů 

100–199 

VVM IPSO s.r.o. Fulnek Kovovýroba 100–199 

 

4.7 Složky IZS ve SO ORP Odry 

K provádění záchranných a likvidačních prací jsou v území SO ORP Odry zřízeny záchranné 

a bezpečnostní sbory, které jsou součástí IZS. Jejich přehled udává tabulka č. 9.  

Tabulka 9: Přehled základních složek IZS v SO ORP Odry [13; 16]  

Síly a prostředky Počet 

subjektů 

Dislokace Zařazení 

složky v IZS 

JSDH - JPO II 2 Odry, Fulnek Základní 

JSDH - JPO III 1 Spálov Základní 

HZS podniku - JPO IV 1 Semperflex Optimit s.r.o., Odry Základní 

JSDH - JPO V 22 Jakubčovice nad Odrou, Vrchy, 

Luboměř, Spálov, Mankovice, Vražné, 

Heřmanice u Oder, Dobešov, 

Kaménka, Klokočůvek, Loučky, 

Tošovice, Veselí, Vítovka, Heltínov, 

Děrné, Jerlochovice, Jílovec, Kujavy, 

Lukavec, Stachovice, Vlkovice 

Základní 

Policie ČR - obvodní oddělení 2 Odry, Fulnek Základní 

Zdrav. záchranná služba 2 Odry, Fulnek Základní 
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5 Analýza a hodnocení rizik územních celků 

Analýza rizik je prováděna pro určení možných dopadů a jejich pravděpodobnosti výskytu,  

s ohledem na velikost ohrožení v daném místě a na místní zranitelnost. Je základním pilířem 

hodnocení rizik. Obě tyto provázané etapy jsou neopominutelnou součástí procesu řízení rizik 

v oblasti havarijního a krizového plánování. [4] 

Analýza a hodnocení rizik představují soubor postupů, které vytvářejí podklady a podporu pro 

rozhodovací procesy. Tyto postupy musí respektovat určité požadavky, které zaručují správné 

a kvalifikované rozhodování a proaktivní řízení. Účelné hodnocení rizik je proveditelné pouze 

na základě konkrétních, pravdivých a ověřených datových souborů, které zaručí jeho 

objektivitu, nezávislost a nezaujatost. [4] 

5.1  Postupy analýzy rizik 

Z procesního hlediska lze průběh analýzy rozdělit do jednotlivých etap, jejichž výsledky jsou 

základem pro etapu následující nebo pro celkové hodnocení. [9] 

Těmito etapami mohou být: [9] 

 identifikace zdrojů rizika, 

 jejich klasifikace, 

 určení priorit různých druhů rizika, 

 analýza příčin a následků, 

 hodnocení rizika. 

 

5.2  Metody analýzy rizik 

Obecně můžeme metody analýzy rizik rozdělit na kvantitativní a kvalitativní. Princip 

kvantitativní analýzy je založen na vyjádření pravděpodobnosti výskytu jevu  

a pravděpodobnosti ztráty hodnoty. Kvalitativní metody analýzy rizik jsou hojněji využívány 

ke stanovení priorit mezi riziky. Pracují s daty o následcích a ztrátách užitné hodnoty.  

K vyjádření svých hodnot často využívají indexů pro stanovení zranitelnosti nebo míry 

ohrožení. [9] 

5.3 Výběr metody analýzy 

Pro analýzu a hodnocení rizik dnes existuje mnoho přístupů, metodik a softwarových aplikací, 

které jsou založeny na fyzikálních modelech. Z metodologického hlediska je každá metoda 

založena na určitém procesním modelu, který předpokládá a simuluje určitou situaci, která 
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může nastat. Při analýze rizik proto musí být věnována zvýšená pozornost výběru vhodné 

metody nebo kombinaci několika metod. [4] 

Pro výběr vhodné metodiky je nezbytné posoudit: [4] 

 cíl a rozsah analýzy, 

 zda jsou splněny předpoklady dané metodiky, 

 zda datové soubory mají požadovanou vypovídací hodnotu,  

 zda datové soubory naplňují požadavky metodiky. 

 

5.4  Vybrané metody pro analýzu rizik 

Pro analýzu rizik se používají různé techniky a nástroje, jejichž typologie je značně 

rozmanitá. Některé z nich jsou obecnější a využitelné univerzálně, jiné naopak výrazně 

specializované pro konkrétní obor. Přehled nejpoužívanějších metod pro stanovení rizik je 

uveden v tabulce č. 10. [4] 

 

Tabulka 10: Metody analýzy rizik [4] 

 

 

 

 

Český název Anglický název Zkratka 

Kontrolní seznam Check List CL 

Bezpečnostní kontrola Safety Audit SA 

Analýza, co se stane, když What - If analysis WI 

Předběžná analýza ohrožení Preliminary Hazard Analysis PHA 

Kvantitativní analýza rizik procesu Process Quantitative Risk Analysis QRA 

Analýza ohrožení a provozuschopnosti Hazard Operation Process HAZOP 

Relativní klasifikace Relative Ranking RR 

Analýza příčin a následků Causes and consequences Analysis CCA 

Metoda pravděpodobnostního hodnocení Probablistic safety Assessment PSA 

Analýza stromu událostí Event tree Analysis ETA 

Analýza stromu poruch Fault tree Analysis FTA 

Analýza lidské spolehlivosti Human reliability Analysis HRA 

Metoda mlhavé logiky a verbálních výroků Fuzzy Set and Verbal Verdict Method FL-VV 

Analýza selhání a jejich dopadů Failure mode and effect analysis FMEA 
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5.5 Vybrané metody analýzy rizik územních celků 

Pro účely analýzy rizik území jsou v našich podmínkách nejčastěji používány indexové 

metody skórování rizika. Tyto metody zohledňují jak pravděpodobnost vzniku mimořádné 

události, tak odhad škody. Výstupem každé z těchto metodik je stanovení priorit rizik dle 

jejich závažnosti. Nejzávažnější rizika jsou případným objektem podrobnější analýzy. 

V následujících podkapitolách jsou rozvedeny některé z metod používaných pro analýzu rizik 

území. Jejich nasazení se liší dle účelu analýzy. [22] 

5.5.1 Analýza souvztažností 

Je jednou z maticových metod, které slouží k vyhledávání rizika, nebo můžeme říci  

k vyhledávání rizika systému. Metoda není určena k výpočtu pravděpodobnosti výskytu ani 

velikosti dopadů, ale k hledání vzájemných vztahů (vazeb) mezi zdroji rizik a mezi objekty 

rizik. Procesně je analýza souvztažnosti členěna do několika etap, kdy výsledek každé etapy 

má svou vypovídací schopnost. [1; 8] 

Těmito etapami jsou: [8] 

 Vyhledání potenciálních zdrojů rizika, 

 Sběr dat a jejich zpracování, 

 Hodnocení jednotlivých částí statistických dat, 

 Hodnocení jednotlivých rizik a vyhledání jejich vzájemných vazeb, 

 Výpočet koeficientů os, 

 Grafické znázornění vypočtených koeficientů os a vyhodnocení.  

 

Aplikace této metody je vhodná k posuzování celkové rizikové situace územních celků  

a celých objektů. Využitelná je také k hodnocení určité služby nebo celého podniku. [8] 

5.5.2 Mapování rizik 

Mapování rizik je relativně novou metodou, která byla vyvinuta kolektivem odboru ochrany 

obyvatelstva a krizového řízení Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. 

Jedná se o proces identifikace území s různou úrovní rizika. Při mapování je prováděna 

interakce projevů různých typů nebezpečí se zranitelností území a s úrovní připravenosti na 

daném území. Mapování rizik je založeno na využívání technologií geografických 

informačních systémů (GIS) s využitím statistických a numerických analýz. [5] 
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Výsledky jsou prezentovány na mapách rizik (obrázek č. 3), které umožňují identifikovat 

složení a úroveň rizika pro každou část analyzovaného území. Mapy rizik slouží jako základní 

vstup do procesů havarijního a krizového plánování. [5] 

 

Obrázek 3: Mapa rizik ORP Odry [12] 

 

5.5.3 IAEA-TECDOC-727 

Tato metoda je určena pro klasifikaci a priorizaci zdrojů společenského rizika v průmyslové 

oblasti. Metoda je založena na odhadu následků velké havárie mimo objekt zdroje rizika. 

Mezi její přednosti patří možnost klasifikace různých zdrojů rizika, kterými mohou být 

stacionární zdroje, mobilní zdroje nebo produktovody. Nezohledňuje možnost poškození 

složek životního prostředí ani majetkových hodnot v analyzovaném území. Výsledná hodnota 

společenského rizika je relací počtu fatálních případů a frekvence událostí. Výsledky této 

metody jsou pouze relativní, a proto je použitelná jen pro určité účely. Metoda IAEA-

TECDOC-727 je vhodná především pro stanovení předběžných kvantitativních přehledů  

o různých zdrojích společenského rizika v průmyslových oblastech. Využívá se rovněž pro 

určení priorit u různých zdrojů společenského rizika, které jsou následně podrobeny hlubší 

analýze. [2] 
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6  Analýza možných ohrožení ORP Odry 

 Následující kapitola bude věnována analýze ohrožení území správního obvodu ORP Odry. 

Analýza bude provedena prostřednictvím programu SFERA. Cílem této analýzy je provedení 

rozboru možných ohrožení řešeného území mimořádnými událostmi. Pro dosažení cíle je 

třeba naplnit předpoklady tohoto programu.  

6.1  Program SFERA  

Program byl autory vyvíjen s cílem vytvořit srozumitelný a uživatelsky jednoduchý 

softwarový nástroj pro analytickou práci nebo pro rozhodovací proces. Důraz je kladen na 

rychlost a jednoduchost práce na jedné straně a přehlednost a stručnost interpretace výstupů 

na straně druhé.  

Tento nástroj byl vyvinut speciálně pro analýzu rizika územních a objektových havarijních 

plánů a pro stanovení priorit při rozhodovacím procesu. Lze jej však obecně využít  

i k prostému uspořádání prvků technických systémů, u kterých potřebujeme sestavit strom 

souvislostí definovaných prvků. Program umožňuje řešení složitých problémů týmovou prací 

i souběžné řešení několika analýz nebo rozhodovacích variant. Od podobných systémů se liší 

svou schopností řešit problematiku neviditelných cyklických vztahů uvnitř analyzované 

struktury. 

Funkčně je rozčleněn do šesti samostatných částí, které na sebe v posloupnosti pracovního 

postupu navazují při tvorbě analýzy. Tyto části jsou reprezentovány vlastními funkčními 

okny, kterými jsou okna Matice, Vztahy, Průvodce zadáním dat, Hodnoty prvků, Výsledky  

a Soubory projektu.  

Výsledky analýz je možné znázornit formou tabulky, ve vývojovém stromu nebo pomocí 

orientačního grafu. Výsledné hodnoty lze exportovat do formátů s příponou *.xls, *.doc 

a *.html a tvořit tak vlastní tabulky, grafy a textové soubory. [6] 

6.2 Analýza vstupních dat 

Jak z předchozí podkapitoly vyplývá, práci v programu lze rozdělit do dílčích kroků, k jejichž 

realizaci je nezbytné zajistit konkrétní vstupní data. Ta budou zpracována v následujících 

krocích. 
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6.2.1 Identifikace mimořádných událostí pro SO ORP Odry 

Na základě Charakteristiky území (kapitola č. 5) byly identifikovány mimořádné události, 

které lze ve SO ORP Odry očekávat. Jejich přehled uvádí tabulka č. 11.  

 

Tabulka 11: Identifikace mimořádných událostí pro SO ORP Odry 

  Typ MU Zkratka Pravděpodobnost 

1 Požár POZ 25x za rok 

2 Požár lesa, louky PLL 12x za rok 

3 Povodeň, záplava POV 2x za rok 

4 Zvláštní povodeň ZVL 1x za 50 let 

5 Vichřice, silné větrné poryvy VIC 6x za rok 

6 Sněhová kalamita KAL 4x za rok 

7 Silný mráz MRA 6x za rok 

8 Vedra a sucha VED 1x za rok 

9 Bouřky a krupobití BOU 4x za rok 

10 Přívalové deště PRI 2x za rok 

11 Svahové pohyby SVA 1x za 10 let 

12 Zemětřesení ZEM 1x za 100 let 

13 Epidemie EDE 1x za 10 let 

14 Epifytie EFY 1x za 10 let 

15 Epizootie EZO 1x za 10 let 

16 Narušení dodávek vody NDV 1x za rok 

17 Narušení dodávek el. energie NDE 2x za rok 

18 Narušení dodávek plynu NDP 1x za 2 roky 

19 Narušení telekomunikace NTK 1x za rok 

20 Únik nebezpečných chemických látek UNL 2x za rok 

21 Havárie v silniční dopravě HSD 8x za rok 

22 Havárie v železniční dopravě HZD 1x za 10 let 

23 Havárie v letecké dopravě HLD 1x za 100 let 

 

V tomto kroku byly rovněž identifikovány vzájemné vazby mezi těmito MU. Jejich 

souvztažnost je ve formě kontingenční tabulky programu SFERA znázorněna v příloze č. 2.  
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6.2.2 Určení pravděpodobnosti vzniku MU 

Hodnoty četnosti výskytu MU byly získány ze statistických souborů uchovávaných HZS 

MSK. Jedná se o přehledy zásahů JPO v jednotlivých obcích SO ORP Odry ve sledovaném 

období let 2007–2012. [26] Z těchto hodnot byly stanoveny pravděpodobnosti výskytu MU  

v řešeném území. Nezjištěné hodnoty byly doplněny odhadem. Pravděpodobnost výskytu je 

zobrazena v tabulce č. 11. Četnost výskytu MU ve sledovaném období v jednotlivých obcích 

uvádí graf č. 1.  

 

Graf 1: Přehled MU v letech 2007–2012 [26] 

 

6.2.3 Určení kritérií zranitelnosti 

Dalším krokem při zpracování vstupních dat je stanovení kritérií zranitelnosti. Ta lze 

považovat za dílčí nositele chráněných hodnot s různou úrovní vnímavosti vůči konkrétním 

mimořádným událostem. Kritériím jsou zároveň přisouzeny váhy, které jsou zobecněním 

jejich významu ve zkoumaném systému. Pro účel této analýzy byla stanovena kritéria 

zranitelnosti a jejich váhy, která jsou zobrazena v grafu č. 2.  
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     Graf 2: Kritéria zranitelnosti 

 

6.2.4  Určení hodnot zranitelnosti jednotlivých kritérií  

V tomto kroku byly jednotlivým kritériím přiřazovány hodnoty jejich zranitelnosti, které 

vyjadřují jejich vnímavost vůči působení jednotlivých MU. Hodnoty byly stanoveny na 

základě zkušeností s jejich možnými dopady v tomto území. Pro podporu při stanovení těchto 

hodnot byl vytvořen seznam s předpokládaným místem působení mimořádných událostí  

a stanovením nejzranitelnějších míst v řešeném území jednotlivými MU. Tento pomocný 

seznam je přílohou č. 3. 

6.3  Výsledky analýzy ohrožení provedené programem SFERA  

Po zajištění všech potřebných dat byl proveden výpočet programem SFERA. Výsledky této 

analýzy byly v programu zobrazeny formou grafu (příloha č. 4) a tabulkou (příloha č. 5). 

Z výsledků analýzy vyplývá, že SO ORP Odry je nejvíce ohrožován požáry, požáry lesů  

a dopravními nehodami. Naopak nejmenší ohrožení představují zemětřesení, svahové pohyby 

a přívalové deště. Tento výsledek zobrazuje graf č. 3. 
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          Graf 3: Ohrožení dle vlivu MU 

Jedním z dílčích výsledků analýzy je zranitelnost území, která představuje vnímavost území 

na působení konkrétních mimořádných událostí. Tím poukazuje na hrozby s největším 

rozsahem škodlivého působení v území. Těmi jsou povodeň, dlouhotrvající vedra a sucha, 

požáry. Přehled MU dle zranitelnosti území je uveden v následujícím grafu č. 4. 

 

           Graf 4: Zranitelnost území MU  

Z výsledků analýzy lze předpokládat, které ze zkoumaných mimořádných událostí budou 

představovat pro SO ORP Odry největší ohrožení. Přípravě opatření proti těmto MU je 

nezbytné věnovat zvýšenou pozornost. Na zřetel je nutno brát rovněž rozložení obyvatelstva  

a další kritéria zranitelnosti v území. 
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7 Stávající opatření k ochraně obyvatelstva ve správním 

obvodu ORP Odry 

Úvodem této kapitoly budou stručně nastíněna východiska pro realizaci úkolů a opatření 

ochrany obyvatelstva v prostředí správního obvodu obce s rozšířenou působností Odry. 

Ochranou obyvatelstva se dle zákona č. 239/2000 Sb. rozumí plnění úkolů civilní ochrany, 

které vychází ze čl. 61 dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949. Mezi 

úkoly civilní ochrany patří zejména varování, evakuace, ukrytí, nouzové přežití a další 

opatření k ochraně obyvatelstva. [10] 

Důvodem provádění opatření zajišťujících přípravu SO ORP na mimořádné události je 

ochrana životů, zdraví, životního prostředí a majetkových hodnot. Připravenost správního 

obvodu ORP Odry i jednotlivých obcí na MU a KS zajišťují orgány obcí, kterými jsou: [10; 

11]   

 obecní úřad obce s rozšířenou působností,  

 starosta obce s rozšířenou působností, 

 obecní úřad obce,  

 starosta obce. 

 

Ke splnění úkolů k ochraně obyvatelstva je pro SO ORP Odry zpracována tato 

plánovací dokumentace: 

 Plán varování, evakuační plán a plán nouzového přežití, které jsou součástí 

rozpracování plánů konkrétních činností Havarijního plánu Moravskoslezského kraje 

Krizového plánu ORP Odry. Tento plán byl ke dni 1. 1. 2013 schválen starostou ORP 

Odry. Jednotlivé plány uvádí postupy a opatření, která budou přijímána k ochraně 

obyvatelstva za krizových situací. [23] 

 Povodňový plán ORP Odry  

 Povodňové plány obcí mají vypracovány obce ležící podél toku řeky Odry a Husího 

potoka (Odry, Jakubčovice nad Odrou, Vražné, Fulnek). Povodňový plán města Odry, 

který je součástí digitálního Povodňového plánu ČR, je veřejnosti zpřístupněn  

v systému POVIS (povodňový informační systém) na webových stránkách 

http://www.dppcr.cz/. [21.] 
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7.1 Varování obyvatelstva 

Význam varování spočívá ve včasném předání varovné informace o reálně hrozící nebo již 

vzniklé mimořádné události obyvatelstvu. [4] 

Obyvatelstvo správního obvodu ORP Odry bude varováno pomocí 32 koncových prvků 

varování (dále KPV) ovládaných prostřednictvím systému selektivního rádiového návěštění 

(dále SSRN). Nejhojněji v tomto území, v počtu 28 ks, jsou zastoupeny rotační sirény. Ty 

umožňují kromě signálu „Všeobecná výstraha“ generovat také signály „Požární poplach“  

a „Zkušební tón“. [23] 

Dosahem signálu elektronických sirén jsou v řešeném území pokryty pouze centra měst Odry 

a Fulnek. Ta představují nejhustěji zalidněné oblasti ve správním obvodu. Prostřednictvím 

elektronických sirén mohou být obyvatelstvu předány verbální informace. [4] 

Místními informačními systémy ovladatelnými SSRN disponují obec Jakubčovice nad Odrou 

a město Odry. Přehled KPV dislokovaných v SO ORP Odry je uveden v příloze č. 6. [23] 

Jak vyplývá z mapy pokrytí SO ORP varovným signálem (obrázek č. 4), signálem KPV jsou 

zcela nepokryty 2 místní části Fulneku, a to Jestřábí a Dolejší Kunčice. Nepokryta je rovněž 

místní část obce Vražné - Hynčice. 

7.1.1 Náhradní varování  

Náhradní varování bude uplatňováno v případech poruchy KPV. Použito bude také k varování 

obyvatel v sídlech, která nejsou pokryta signálem KPV, nebo k upřesnění vývoje stávající 

mimořádné události nebo krizové situace.  

 K náhradnímu varování obyvatelstva jsou v ORP Odry předurčeny: [23] 

 mobilní vyhlašovací prostředky obvodních oddělení Policie ČR, 

 mobilní vyhlašovací prostředky JPO II v Odrách a ve Fulneku, 

 megafon s vestavěnou sirénou - oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení 

ORP Odry, 

 místní rozhlasy v obcích,  

 místní tisk, 

 webové stránky města Odry. 

7.1.2 Varování při povodni 

K varování obyvatelstva při ohrožení povodní byly obecním úřadem ORP Odry připraveny 

varovné informace. Ty budou předány pomocí prostředků náhradního varování, především 

místními rozhlasy a el. sirénami. V příloze č. 6 je uvedeno jejich znění. [23] 
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7.1.3 Tísňové informování 

Dalším možným způsobem předání informace obyvatelstvu o povaze a rozsahu nebezpečí  

a nutných opatřeních k ochraně života, zdraví a majetku obyvatelstva je tísňové informování. 

[4] To bude ve SO ORP Odry následovat po zaznění signálu všeobecná výstraha 

prostřednictvím programových okruhů ČT1, ČT2, ČRo 1 Radiožurnál a pomocí dalších 

hromadných sdělovacích prostředků regionálního významu. [23] 

 

 

  Obrázek 4: Pokrytí ORP Odry varovným signálem [23] 

 

7.1.4 Evakuace 

Evakuace obyvatelstva je plánována jako opatření přímo navazující na jeho varování. Slouží  

k přesunu osob, hospodářského zvířectva a věcných prostředků v daném pořadí priority  

z ohroženého území. [4] 

K plánování evakuace obyvatelstva je ve SO ORP Odry přistupováno především v rámci 

protipovodňové přípravy. V evakuačním plánu jsou vedeny počty evakuovaných osob pro 

případ povodňového i všeobecného ohrožení v jednotlivých obcích. Jejich počty uvádí 

tabulka č. 12. Počítá se jak s řízenou, tak i samovolnou evakuací. Pro potřeby dopravního 

zabezpečení evakuace bude využito služeb místních dopravců. Zdravotnické zabezpečení 

evakuace zajistí především personál Městské nemocnice v Odrách. Objekty případných 
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evakuačních středisek, které jsou zobrazeny v příloze č. 8, byly stanoveny ve všech obcích 

ORP Odry a budou zároveň přijímacími středisky. Pro zajištění plynulé evakuace při povodni 

ve městě Odry, je předpokládané záplavové území rozděleno do 5 evakuačních zón. [23] 

Tabulka 12: Počty evakuovaných osob dle obcí [23] 

Obec Počet obyvatel 

Evakuace 

Povodeň Všeobecná 

evakuace/samoevakuace evakuace/samoevakuace 

Odry - Klokočůvek 134 4/10 15/119 

Heřmánky 170 6/15 15/155 

Jakubčovice n. O. 693 10/30 20/673 

Odry - Loučky 461 20/350 20/441 

Odry 5 702 205/831 300/5402 

Mankovice 593 8/25 25/568 

Vražné 850 6/25 30/820 

Fulnek 6 020 10/50 300/5720 

Heřmanice 339 -- 15/324 

Luboměř 390 -- 15/375 

Spálov 911 -- 21/890 

Vrchy 238 -- 10/228 

Celkem 16 501 269/1336 786 / 15715 

 

7.2 Ukrytí obyvatelstva 

Pro ukrytí obyvatelstva se využívá přirozených ochranných vlastností staveb a objektů.  

K tomuto účelu jsou budovány stálé úkryty a improvizované úkryty. [4] 

V současné době není ve správním obvodu ORP Odry evidován žádný stálý úkryt.  

V minulosti byly v tomto území zbudovány dva stálé úkryty, které byly předurčeny k ukrytí 

zaměstnanců závodu Optimit. V současnosti jsou vyřazeny z evidence obce i HZS MSK. 

Ukrytí obyvatelstva v celém SO ORP Odry by tedy bylo zajišťováno pouze formou 

improvizovaného ukrytí. [23] 
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7.3 Nouzové přežití obyvatelstva 

Nouzové přežití lze definovat jako komplex základních opatření sloužících k zabezpečení 

základních životních potřeb obyvatelstva. Opatření nouzového přežití jsou plánována pro 

mimořádné události, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu. [4] 

Ve SO ORP Odry je nouzové ubytování a stravování plánováno ve veřejných prostorách, 

jimiž jsou školská, kulturní, sportovní, restaurační a ubytovací zařízení. Ze školských zřízení 

budou preferována ta, která disponují vlastní vyvařovnou. Většina vybraných objektů bude 

současně evakuačním i přijímacím střediskem. Souhrnná plánovaná ubytovací kapacita ve 

správním obvodu činí 3 906 míst a stravovací kapacita 4 638 míst. Všechna tato opatření jsou 

zahrnuta v Plánu nouzového přežití obyvatelstva. [23] 

7.4 Další opatření 

Obecní úřady obcí SO ORP Odry zpracovaly pro zajištění připravenosti obce na MU vlastní 

bezpečnostní plány (krizové karty nebo „krizové plány obcí”). Plány jednotlivých obcí se liší 

svým obsahem, rozsahem i aktuálností zpracovávaných dat.  

Obsahově se tyto plány shodují v následujících bodech: 

 údaje o obci (počet obyvatel, kontakty na starostu obce a pracovníky obecního úřadu), 

 kontakty (obecní úřad ORP, starosta ORP, HZS MSK územní odbor Nový Jičín, SDH 

obce, Tísňové linky a Havarijní služby),  

 přehled rizik v obci,  

 varování a informování obyvatelstva (přehled KPV, místní rozhlasy a další 

možnosti náhradního varování), 

 evakuace (důvod evakuace, počty evakuovaných osob, místa shromáždění, zajištění 

dopravy), 

 nouzové ubytování (objekty nouzového ubytování a jejich kapacita), 

 možnosti a kapacity obce pro řešení MU (přehled fyzických a právnických osob  

a přehled jejich prostředků využitelných pro zvládání MU, kontakty na tyto osoby). 

7.5 Zhodnocení stávajících opatření 

Jak z provedené analýzy vyplývá, správní obvod ORP Odry bude ohrožován především 

požáry, lesními požáry a dopravními nehodami, narušením dodávek elektrické energie  

a povodněmi.  

Z hodnot zranitelnosti území plyne, že největší dopady na sledované území budou mít 

především přírodní MU (povodně, dlouhotrvající vedra a sucha, vichřice a sněhové kalamity) 
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a požáry. V Krizovém plánu ORP Odry jsou proto ve formě Operačních plánů rozpracovány 

Typové plány na postupy pro řešení konkrétních druhů KS hrozících na území ORP Odry. Ty 

jsou zpracovány pro dlouhotrvající sucho, větrné bouře, sněhové kalamity a extrémní mráz. 

Příprava současných opatření ochrany obyvatelstva v SO ORP Odry je tedy orientována 

především na ochranu před působením těch historicky nejničivějších pohrom, jimiž jsou na 

tomto území přirozené povodně.  

Varovným signálem KPV je pokryto téměř celé území. Výjimku tvoří pouze dvě místní části 

Fulneku a jedna místní část obce Vražné. Zde bude varování zajištěno orgány obcí pomocí 

prostředků náhradního varování. 

Všeobecná evakuace je plánována pro všechny obce v řešeném území. Evakuace při povodni, 

kterou lze v tomto území pokládat za nejrozsáhlejší, je plánována především pro sídla na toku 

řeky Odry. Jen ve městě Odry může být povodní ohroženo více než 1 200 obyvatel. Kapacity 

objektů určených jako případná evakuační a přijímací střediska jsou dostatečné. 

K zabezpečení nouzového přežití obyvatelstva je pro správní obvod ORP Odry stanoveno 

dostatečné množství stacionárních zařízení umožňujících nouzové ubytování a stravování.  

Ukrytí obyvatelstva formou stálých úkrytů na tomto území zabezpečeno není. V žádné z obcí 

není stálý úkryt, a proto obce nemají zpracován Souhrnný plán ukrytí obyvatelstva. Dle 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 není jejich výstavba 

prioritou. [14] V případě nárůstu hrozby válečného konfliktu by bylo využito stávajících 

budov k improvizovanému ukrytí obyvatelstva, případně dvou stálých úkrytů vyřazených  

z evidence HZS kraje. 

Důležitou roli při zabezpečování úkolů k ochraně obyvatelstva budou hrát orgány obcí, 

povodňové komise obcí, povodňová komise ORP či krizový štáb ORP. Proto je důležité 

zajistit připravenost všech osob, které budou jednotlivé úkoly ochrany obyvatelstva 

vykonávat. Při provádění úkolů k ochraně obyvatelstva bude postupováno dle připravené 

plánovací dokumentace. Je tedy nezbytné, aby plány, ať už povodňové, plány samostatně 

zpracovávané obcemi nebo Krizový plán ORP byly vždy dostupné a aktuální.  

Připravenost obyvatelstva na mimořádné události je jedním z atributů určujících rozsah 

následných škod a postižení území. Nezbytnou úlohu proto hraje informovanost obyvatelstva 

a jeho schopnost reagovat na blížící se nebo probíhající MU.  
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8 Návrh a zdůvodnění optimalizace stávajících opatření  

k ochraně obyvatelstva 

Na základě výsledků analýzy možných ohrožení SO ORP Odry a zhodnocení stávajících 

opatření k ochraně obyvatelstva navrhuji optimalizaci v následujících oblastech. 

1. Varování obyvatelstva 

V místních částech obcí, které nejsou pokryty signálem KPV, navrhuji zvážit možnosti  

k dovybavení těchto sídel novými KPV. Tomu by měla předcházet věcná diskuze orgánů 

těchto obcí a HZS kraje o možnostech případné realizace tohoto návrhu. Tímto opatřením by 

bylo možno zabránit selhání lidského faktoru při provádění náhradního varování obyvatelstva 

těchto místních částí. 

Doporučit lze také zvážení výměny stávajících rotačních sirén za sirény elektronické nebo 

MIS. Přes vysoké finanční náklady, především v záplavovém území místní části Odry - 

Loučky, by varování obyvatelstva prostřednictvím elektronických KPV bylo značnou 

výhodou. 

2. Informovanost obyvatelstva 

Periodickou formou, prostřednictvím místních tištěných zpravodajů a webových stránek obcí, 

navrhuji orgánům obcí v ORP Odry informovat obyvatelstvo o problematice ochrany 

obyvatelstva, místních hrozbách, předcházení MU a také o metodách zvládání konkrétních 

mimořádných událostí. 

Za vhodné opatření dále považuji zavedení veřejných besed za účasti odborníků z oblasti 

ochrany obyvatelstva a příbuzných oborů.  

Vhodnými tématy besed jsou: 

 seznámení obyvatelstva s možnými zdroji ohrožení ve sledovaném území, 

 seznámení obyvatelstva v záplavovém území s činnostmi, které by měly zahájit po 

vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity (dle přílohy č. 7), 

 poskytování první pomoci, 

 poučení obyvatelstva o postupech při evakuaci, o významu varovných signálů,  

o opatření nouzového přežití a o zásadách při budování improvizovaných úkrytů, 

 seznámení obyvatelstva s věcnými prostředky požární ochrany v jejich okolí, 

sloužícími k jeho ochraně před požáry. 
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3. Protipovodňová ochrana  

Navrhuji realizovat správcem povodí navrhované projekty v oblasti ochrany před povodněmi.  

Těmito projekty jsou: [20] 

 zkapacitnění koryta řeky Odry v místní časti Oder, Loučky, 

 výstavba vakového jezu ve městě Odry, 

 vybudování přeložky vodního toku Vítovka. 

 

4. Preventivní opatření v dopravě 

Za preventivní opatření vedoucí ke snížení počtu dopravních nehod lze považovat zvýšení 

činnosti hlídek Policie ČR. Taková opatření navrhuji především na silnici I/47 v úseku mezi 

městy Odry a Fulnek a dále na úseku silnice I/57 v obci Vrchy. 

 

5. Připravenost orgánů obcí 

 navrhuji obcím, které zpracovávají svou vlastní dokumentaci k zajištění připravenosti 

obce na MU provádět její pravidelnou aktualizaci, 

 k zajištění připravenosti, navrhuji orgánů obcí provádění pravidelných školení  

a cvičení v souladu s jejich plány k zajištění připravenosti obce na MU. 

 



42 

 

9 Závěr 

Předmětem této práce bylo provedení analýzy možných ohrožení v obci s rozšířenou 

působností Odry pomocí programu SFERA. Na základě výsledků analýzy pak posoudit 

stávající opatření k ochraně obyvatelstva a tím docílit návrhu jejich optimalizace. 

V úvodu práce byla provedena charakteristika území, která se stala podkladem pro 

identifikaci mimořádných událostí, které mohou ohrožovat SO ORP Odry.  

V následujících částech byla provedena analýza ohrožení prostřednictvím programu SFERA, 

který byl vyvinut speciálně pro analýzu územních celků. Tento program byl vybrán pro jeho 

schopnost řešit problematiku neviditelných cyklických vztahů uvnitř analyzované struktury.  

Z výsledků analýzy vyplynulo, že největší ohrožení pro správní obvod ORP Odry představují 

požáry, lesní požáry a dopravní nehody. 

V následující části byla popsána jednotlivá opatření k ochraně obyvatelstva, která jsou 

připravována v ORP Odry. Těmito opatřeními jsou varování, evakuace, ukrytí a nouzové 

přežití obyvatelstva.  

Po zhodnocení stávajících opatření a na základě výsledků analýzy ohrožení byla navržena 

možná východiska k optimalizaci současných opatření k ochraně obyvatelstva. Navržená 

optimalizace stávajících opatření se týká oblasti varování obyvatelstva, informování 

obyvatelstva, protipovodňové ochrany, dopravy a zajištění připravenosti orgánů obcí. Cíl, 

který byl v úvodu této práce stanoven, byl splněn. 

Možný přínos této práce lze spatřovat v její využitelnosti při řešení otázek týkajících se 

ochrany obyvatelstva v obcích správního obvodu ORP Odry. Výsledky této práce by mohly 

napomoci při zajišťování připravenosti SO ORP Odry a jeho obyvatelstva na mimořádné 

události.  
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Příloha 1 

 

Mapa záplavových území v ORP Odry [21] 



 

Příloha 2 

 

Kontingenční tabulka programu SFERA 



 

 

Příloha 3 

 

Pomocný seznam pro stanovení zranitelnosti 

MU Místa předpokládaného působení MU Nejzranitelnější místa 

POZ Celé území SO ORP Odry Centra měst Odry a Fulnek, Semperflex 

PLL Celé území SO ORP Odry Dobešov, Luboměř, PR Suchá Dora 

POV Sídla na toku Odry, Husího potoka a Gručovky  Město Odry - levobřežní část 

ZVL Klokočůvek, Heřmánky, Jakubčovice, Odry Rekreační oblast Klokočůvek 

VIC Celé území SO ORP Odry Obydlí, elektrizační soustava 

KAL Celé území SO ORP Odry Dálnice D1, Spálov, Luboměř 

MRA Celé území SO ORP Odry Narušení dodávek energií a vody 

VED Celé území SO ORP Odry Odry - Pohoř, zemědělství 

BOU Celé území SO ORP Odry Stavby, technická infrastruktura 

PRI Celé území SO ORP Odry Fulnek - sídla na Husím potoce 

SVA Sídla ve svahovitém terénu Fulnek  

ZEM Celé území SO ORP Odry Stavby, technická infrastruktura 

EDE Všechna sídla SO ORP Odry Města Odry a Fulnek 

EFY Všechny zemědělské plochy a lesní porost Lesní plochy, pole, sady 

EZO Všechny chovy, divoká zvěř Vražné - drůbežárna 

NDV Všechna sídla SO ORP Odry Centra měst Odry a Fulnek 

NDE Všechna sídla SO ORP Odry Sídliště měst Odry a Fulnek 

NDP Všechna plynofikovaná sídla Sídliště měst Odry a Fulnek 

NTK Celé území SO ORP Odry Centra měst Odry a Fulnek 

UNL Dopravní trasy, výrobní provozy Centrum města Odry  

HSD Silnice, účelové komunikace a dálnice v území Vražné - dálnice D1, Vrchy 

HZD Železniční tratě Železniční přejezdy a nádraží 

HLD Celé území SO ORP Odry Centra měst Odry a Fulnek 



 

 

Příloha 4 

Výsledný graf programu SFERA

 



 

 

Příloha 5 

 

Tabulka výsledků programu SFERA 

 

 

 

 

 

Zkratka Vstupní(P) Koeficient(P) Zranitelnost Nová(P) Váha pořadí Pořadí Vliv [%] 

POZ 7.1430E-02 0.000143 29,44 0.000602 0.0177 1 34,4 

PLL 3.5710E-02 7.14E-5 11,05 0.000432 0.000497 2 14,4 

HSD 1.4285E-01 0.000286 15 0.000399 0.00599 3 11,6 

NDE 5.4645E-03 1.09E-5 6,34 0.000635 0.00403 4 7,83 

NDP 2.7397E-03 5.48E-6 5,38 0.00053 0.00285 5 5,54 

POV 1.3699E-03 2.74E-6 79,9 3.57E-5 0.00285 6 5,54 

HZD 2.7397E-04 5.48E-7 5,5 0.000297 0.00163 7 3,17 

NTK 2.7397E-03 5.48E-6 5,34 0.000269 0.00144 8 2,8 

EDE 2.7397E-04 5.48E-7 6,34 6.42E-5 0.00128 9 2,49 

NDV 2.7397E-03 5.48E-6 10,8 9.61E-5 0.00104 10 2,02 

VIC 1.6393E-02 3.28E-5 28,8 3.28E-5 0.000945 11 1,84 

EZO 2.7397E-04 5.48E-7 13,7 4.18E-5 0.000573 12 1,11 

KAL 1.0989E-02 2.2E-5 23,8 2.2E-5 0.000524 13 1,02 

UNL 1.6393E-02 3.28E-5 1,15 0.000432 0.000497 14 0,97 

ZVL 5.4765E-05 1.1E-7 20,3 2.23E-5 0.000453 15 0,88 

HLD 0.7397E-05 5.48E-8 5 7.69E-5 0.000385 16 0,75 

MRA 1.0989E-02 2.2E-5 17,5 2.2E-5 0.000385 17 0,75 

BOU 1.0989E-02 2.2E-5 17,2 2.2E-5 0.000378 18 0,74 

VED 5.4645E-03 2.2E-5 33,4 1.09E-5 0.000364 19 0,7 

EFY 2.7397E-04 5.48E-7 9,2 3.63E-5 0.000334 20 0,65 

PRI 5.4645E-03 1.09E-5 20,2 1.09E-5 0.00022 21 0,428 

SVA 5.4765E-05 1.1E-7 10,4 1.11E-5 0.000115 22 0,22 

ZEM 5.4765E-05 1.1E-7 18,7 1.1E-7 2.06E-6 23 0,01 
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Přehled koncových prvků varování v SO ORP Odry [23] 

 

 

 

Obec  Umístění Místní část Druh KPV Typ KPV 

Fulnek HZ Děrné Rotační siréna DS 977 

Fulnek Komenského nám. 12, MěÚ Fulnek Elektronická s. ESP 

Fulnek 1. máje č.p. 247, HZ Fulnek Rotační siréna DS 977 

Fulnek HZ Jerlochovice Rotační siréna MEZ 

Fulnek HZ Jílovec Rotační siréna DS 977 

Fulnek č.p. 25, Pohostinství Lukavec Rotační siréna DS 977 

Fulnek HZ Stachovice Rotační siréna DS 977 

Fulnek HZ Vlkovice Rotační siréna DS 977 

Heřmanice č.p. 52, HZ Heřmanice Rotační siréna MEZ 

Heřmanice č.p. 86, HZ Véska Rotační siréna DS 977 

Heřmánky č.p. 282, OÚ Heřmánky Rotační siréna DS 977 

Jakubčovice Oderská 36, OÚ Jakubčovice Rotační siréna DS 977 

Jakubčovice OÚ Jakubčovice Obecní rozhlas SARAH 

Luboměř HZ Heltínov Rotační siréna DS 977 

Luboměř č.p. 30, HZ Luboměř Rotační siréna DS 977 

Mankovice HZ Mankovice Rotační siréna DS 977 

Odry HZ Dobešov Rotační siréna DS 977 

Odry č.p. 86, MŠ Kaménka Rotační siréna DS 977 

Odry HZ Klokočůvek Rotační siréna DS 977 

Odry č.p. 149, HZ Loučky Rotační siréna MEZ 

Odry č.p. 233, MŚ Loučky Rotační siréna DS 977 

Odry Kostelní, HZ Odry Rotační siréna MEZ 

Odry Masarykovo nám. 25, MěÚ Odry Elektronická s. ESP 

Odry Masarykovo nám. 51/6, MěÚ Odry Obecní rozhlas MIR KLASIK II 

Odry č.p. 90, Obytný dům Pohoř Rotační siréna DS 977 

Odry č.p. 56, HZ Tošovice Rotační siréna MEZ 

Odry HZ Veselí Rotační siréna DS 977 

Odry č.p. 6, HZ Vítovka Rotační siréna DS 977 

Spálov č.p. 62, OÚ Spálov Rotační siréna DS 977 

Spálov HZ Spálov Rotační siréna MEZ 

Vražné p. 37, OÚ Vražné  Rotační siréna DS 977 

Vrchy HZ Vrchy Rotační siréna DS 977 
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Znění varovných informací při povodních [23] 

 

 

 

 

 

 

 

Siréna Při vzniku přirozené povodně 

 
Činnost obyvatelstva 

tón délka 

k
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sa
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1
4
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Při použití obecních rozhlasů, mobilních 

prostředků a dalších náhradních způsobů 

informování. 

 
„Vážení spoluobčané, na základě rozhodnutí 

povodňového orgánu obce Odry a povodí Odry 

byl na řece (v obci) vyhlášen II. stupeň 

povodňové aktivity – stav pohotovosti.“ 

 

„Vlivem dlouhotrvajících dešťů (oblevou, 

rychlým táním sněhu) a v důsledku 

nepříznivé předpovědi počasí na nejbližší 

dny vyzýváme všechny občany bydlící 

v záplavovém území řeky Odry, aby zahájili 

opatření ke své ochraně před povodní“. 

 

Při vyhlášení stavu pohotovosti:  

 

 zajistit odposlech médií 

 řídit se příkazy orgánů PK, IZS, 

PČR 

 aktivně se zapojit do 

 protipovodňových ochranných 

činností 

 příprava pytlů s pískem a dalšího 

těsnícího materiálu 

 informovat se o způsobu, 

organizaci a místě případné 

evakuace 

Siréna Při dosažení max. hodnot přirozené 

povodně  

(II. stupně povodňové aktivity)  
Činnost obyvatelstva tón délka 

k
o
lí

sa
v
ý
 

1
4
0
 s

ek
u

n
d

 

„Vážení spoluobčané, na základě rozhodnutí 

povodňové komise obce (obce s rozšířenou 

působností) Odry, byl v obci (na řece Odře) 

vyhlášen III. stupeň povodňové aktivity  

– stav ohrožení“. 

Při vyhlášení stavu ohrožení: 

 

 připravit evakuační zavazadlo pro 

celou rodinu a vozidlo 
 přemístit cenný nábytek, potraviny  

a nebezpečné látky do vyšších pater 
 připravit vyvedení hospodářských 

zvířat 
 připravit rodinu a domácí zvířata 

k evakuaci 
 odstranit nebo zajistit dobře 

odplavitelný materiál 
 při zaplavování domu odpojit  

a uzavřít hlavní přívod el. proudu,  
plynu a vody 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signál 

 

Při snižování nebezpečí povodně 

 

Činnost obyvatelstva 
S

ig
n

á
l 

(m
el
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) 

st
ej

n
ý
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 V
y
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ec
n
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o
 r
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su

 

„Vážení spoluobčané, 

 na základě rozhodnutí povodňového orgánu 

obce Odry, obce s rozšířenou působností, 

povodí Odry a s přihlédnutím k předpovědi 

ČHMÚ odvolávám III. stupeň povodňové 

aktivity - „stav ohrožení“ a do odvolání 

stanovuji II. stupeň povodňové aktivity-„stav 

pohotovosti“. 

 

„Vzhledem k ...... dennímu vyhlášení III. SPA 

„stavu ohrožení“a škodám, ke kterým 

v průběhu povodně došlo, vás vážení 

spoluobčané žádám o zapojení do prací na 

odstraňování těchto škod.  

Na výpomoc a koordinaci prací do 

postižených míst budou přiděleni odborně 

připravení pracovníci, spolupracujte s nimi  

a dbejte jejich pokynů.  

Děkuji za vaši spolupráci. 

Starosta obce Odry“.  

 kontrola úplnosti majetku 

 kontrola stavu obydlí (statika, 

obyvatelnost, rozvody plyn, voda, el.) 

 likvidace zasažených potravin, 

plodin, uhynulého zvířectva 

 zabezpečení vyčištění studní 

 pořízení znaleckého posudku škod, 

fotodokumentace 

 účast na likvidaci následků povodní 
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Mapa evakuačních středisek v ORP Odry [26] 

 


