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1 Úvod 

V současnosti se objevuje stále mnoho mimořádných událostí, na které nejsme dostatečně 

připraveni, a proto jsou jejich dopady na život obyvatel, jejich majetky a životní prostřední 

či kritickou infrastrukturu, ničivé. Úkolem státu, prostřednictvím krajů a obcí, je zajistit 

ochranu základních zájmů státu. Právě obec hraje v této diplomové práci důležitou 

roli.   Ta je základním samosprávním územním celkem, který je vymezen katastrálním 

územím. Pro tuto práci je jako územní celek zvolen mikroregion Sdružení obcí Hlučínska-

západ.  

Cílem práce je vypracování studie k bezpečnostní situaci na zvoleném území. 

Pro posouzení bezpečnostní situace je potřebná rešerše literatury, ze které bude následně 

vycházet zvolená metoda pro stanovení rizika územního celku. Pro vytvoření jakékoliv 

analýzy rizik, která je základním nástrojem pro ochranu obyvatelstva, jsou potřebná data, 

na základě kterých je možné výslednou míru bezpečnostního rizika stanovit  

a posoudit   tak situaci na zvoleném území. V případě, že jsou výsledky vyhodnoceny jako 

neuspokojivé a území je zranitelné, lze použít preventivní opatření, která dokáží 

zranitelnost snížit. 

Existuje nepřeberné množství metod, které se používají pro analýzu a hodnocení rizik, 

některé mají podobu softwarovou jiné nikoliv. Ne však všechny se hodí pro posouzení 

rizika územního celku.  

Metoda pro stanovení rizika územního celku, která je v této diplomové práci popsána, 

splňuje svým definováním cíl této práce a hodí se pro posouzení bezpečnostní situace  

na zvolené území. Po stanovení všech potřebných indexů, je možné identifikovat, která 

vytipovaná ohrožení v mikroregionu Hlučínsko-západ jsou z hlediska bezpečnostní situace 

akceptovatelná a která nikoliv. Tato metoda je navržena tak, aby byla jednoduchá, 

přehledná a srozumitelná a dala se využít u poučené skupiny laiků, která by následně 

mohla tuto metodu využívat pro jimi zvolená území. 
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2 Rešerše literatury 

Rešerše literatury obsahující informace k této diplomové práci  přinesla následující 

poznatky. 

BERNATÍK, A., MALÉŘOVÁ, L., Analýza rizik území. Ostrava: SPBI, 2010. 83 s. 

ISBN 978-807385-082-1. [1] 

Základní pojmy a popis metod vychází právě z těchto skript. Dále je zde popsáno, které 

metody jsou vhodné pro bezpečnostní studii, protože právě výběr metody je jeden 

z nejdůležitějších faktorů, pro správné provedení bezpečnostní studie.  

MALÉŘOVÁ, L., Analýza rizik územních celků, Disertační práce. Ostrava: Vysoká 

škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství. 

Katedra ochrany obyvatelstva. 2014. 127 s. [8] 

Tato práce je zaměřena na navržení jednoduché, časově a finančně nenáročné metody,  

na jejímž základě se dají stanovit míry rizika na území. Díky své srozumitelnosti bude 

využita při stanovování míry bezpečnostního rizika ve Svazku obcí mikroregionu 

Hlučínsko-západ. 

KRÖMER, A., MUSIAL, P., FOLWARCZNY, L. Mapování rizik. 1. vyd. Ostrava: 

Edice SPBI SPEKTRUM, 2010. 126 s. ISBN: 978-80-7385-086-9 [2] 

Publikace se zabývá metodou mapování rizik, která byla vyvinuta Hasičským záchranným 

sborem Moravskoslezského kraje na základě metodiky doporučené Evropskou unií. 

Okrajově je zmíněna v jedné z podkapitol pro specifikování metod využitelných  

pro územní celek.  

PROCHÁZKOVÁ, D., Metody rizikového inženýrství 1. vyd. Ostrava: Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. 147 s. ISBN 978-80-7385-111-8. [9] 

Z názvu vyplývá, že se tato monografie zabývá různými metodami rizikového inženýrství, 

pro účely této diplomové práce je čerpáno hlavně základní pojmy a definice, které jsou 

v této publikaci uvedeny. 
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Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Hlučínsko na období 

2014-2020. Pracovní verze, srpen 2014. 114 s. [28] 

Tato strategie je přínosem pro diplomovou práci hlavně v oblasti dat a celkového poznání 

území, na kterém bude provedena metoda, která stanoví úroveň bezpečnosti na tomto 

území. 

Methode für eine Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz. In: Bundesamt für 

Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Bonn: BBK, duben 2010. 72 s. ISBN-13: 

978-3-939347-28-6. [19] 

Příručka, se zabývá metodou, kterou používají k analýze rizik pro civilní ochranu 

v Německu. Tento zdroj slouží jako ukázka, jak funguje management rizik v zahraničí.  

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

zákonů ve znění pozdějších předpisů[6] 

Zákon o integrovaném záchranném systému vymezuje pojmy jako je mimořádná událost, 

ochrana obyvatelstva, jednotlivé složky integrovaného záchranného systému a podobně, 

které se nacházejí v kapitole, jež vymezuje tyto pojmy.  

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

pozdějších předpisů[11] 

Zákon vymezuje základní pojmy v oblasti krizového řízení. Přesněji definice krizového 

řízení, kritické infrastruktury a úkoly obce s rozšířenou působností a jejího starosty, které 

budou v této diplomové práci zmíněny.  
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3 Teoretické vymezení řešení problematiky 

Pro potřebu této diplomové práce jsou vymezeny pojmy, které jsou pro řešenou 

problematiku zásadní, a je třeba se jimi zabývat. 

Analýzou rizika se rozumí proces porozumění charakteru rizik a určení jeho míry. [1] 

Nebezpečí je charakterizováno jako jev s možností ohrožení života, zdraví, majetku  

nebo životního prostředí. Je to tedy potenciál způsobit škodu. [1] 

Riziko si lze představit jako pravděpodobnost vzniku nežádoucího specifického účinku, 

ke kterému dojde během určité doby nebo za určitých okolností. [2] Matematicky je riziko 

výsledkem maticového součinu ohrožení a zranitelnosti. [3] 

Dalším důležitým pojmem je ohrožení, které je chápáno jako velikost mimořádné události 

spolu se škodlivými interakcemi v daném místě. [3] 

Zranitelnost je definována jako citlivost chráněných zájmů na konkrétní projevy 

mimořádné události včetně škodlivých interakcí v daném místě. [3] 

Pod pojmem připravenost se myslí schopnost územního bezpečnostního systému udržovat 

akceschopnost lidských, materiálních a dalších zdrojů a území k jejich likvidaci a dále 

vytvářet podmínky pro obnovu území postiženého následky mimořádné události. [4] 

Schopnost obnovy zajišťuje návrat a odhaduje čas potřebný k nahrazení poškozeného 

území mimořádnou události do stabilního provozuschopného stavu. Jedná se obnovu 

bezodkladnou. [5] 

Dopadem se myslí vyjádření škody, která byla způsobena na zdraví, majetku či životním 

prostředí. Toto vyjádření škody, může být jak kvalitativní tak kvantitativní.  

Základní definicí, která se nese celou diplomovou prací, je mimořádná událost,  

která je chápána jako 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. [6] 

Jednotný systém varování a vyrozumění (dále i „JSSV“) slouží k varování obyvatelstva, 

které je varováno pomocí sítě poplachových sirén a vyrozumění orgánů krizového řízení, 

složek IZS, významných právnických osob a podnikajících fyzických osob pomocí. [10] 
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Ochranou obyvatelstva se rozumí plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, 

vyrozumění, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení  

ochrany jejich života, zdraví a majetku. [6] 

Pod pojmem krizové řízení se myslí souhrn řídících orgánů krizového řízení zaměřených 

na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci 

a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich 

řešením, nebo ochranou kritické infrastruktury. [11] 

Územní celek je prvek identifikace, který je uměle vymezen a to zpravidla svou hranicí. 

Existují územní celky správní, urbanistické a technické struktury území. [12] 

Pojem mikroregion není konkrétně v české legislativě definován. Pro účely  

této diplomové práce se dá říci, že mikroregion je sdružení několika obcí, které mají 

stanovený společný cíl. Podle právní subjektivity rozlišujeme následující dva typy 

mikroregionu: 

1. Dobrovolný svazek obcí, který vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

2. Mikroregion s jinou právní normou. [7] 
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4 Svazek obcí mikroregionu Hlučínsko – západ 

Vznik tohoto svazku obcí se datuje ke konci roku 2001. Starostové jednotlivých obcí 

vytvořili v západní části regionu Hlučínska dobrovolný svazek obcí, který si stanovil 

předmět své činnosti. Hlavním podnětem k založení byla dotační zemědělská politika 

Evropské Unie pro trvale udržitelný rozvoj. 

Svazek obcí byl vytvořen v souladu s ustanovením § 46 a následně zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, který říká, že obce mohou při výkonu samostatné působnosti vzájemně 

spolupracovat.  

Mikroregion se nachází v Moravskoslezském kraji u hranic s Polskem. Jsou v něm 

k nalezení jak obce z obvodu ORP Opava, tak obce z obvodu ORP Kravaře.  

Celkem je zde čtrnáct obcí z toho jedna obec se statutem města a zároveň sídlem celého 

mikroregionu - Kravaře. Každý mikroregion musí být vymezen předmětem činnosti.  

Zde byly vytyčeny tyto cíle: 

 zlepšení a rozšíření spolupráce v oblasti hospodářské, kulturní a jiné mezi členy 

svazku obcí v zájmu mikroregionu Hlučínska-západ, 

 dále součinnost členů při projektech v obecní a podnikatelské sféře, 

 plány v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, 

veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu, zabezpečování 

čistoty obcí, správa veřejné zeleně, shromažďování a odvoz komunálních odpadů 

a jejich nezávadného zpracování, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních 

vod, zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systému veřejné 

osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území, ochrana ovzduší, 

správa majetku obcí – místní komunikace, lesy, domovní a bytový fond, sportovní, 

kulturní zařízení a další zařízení spravované obcemi. [22]  

Tato část diplomové práce se zaměří na obce, které do mikroregionu náleží, zařazení 

do správního obvodu a demografická data. 
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Z obrázku 1 je zřejmé, které obce se v tomto mikroregionu nacházejí, jakou mají rozlohu 

a počet obyvatel.   

 

Obrázek 1: Mikroregion Hlučínsko-západ [7] 

Tabulka 1 přesnými čísly dokresluje obrázek výše. Je zde uveden přesný počet obyvatel 

k 1.1 2013 a hustota zalidnění spolu s katastrální výměrou dané obce a pod který správní 

obvod daná obec patří. 
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Tabulka 1: Abecední seznam obcí a jejich údaje[24] 

Svazek obcí mikroregionu Hlučínsko - západ 

 Název obce Počet 

obyvatel ke 

dni 1. 1. 

2013 

Hustota 

zalidnění 

(obyv./ km
2
) 

Katastrální 

výměra ke dni 

(km
2
)31. 12. 

2013 

1. Bolatice 4437 335,5 13,24 

2. Hněvošice 1035 167,1 6,16 

3. Chlebičov 1103 301,9 3,62 

4. Chuchelná 1273 165,0 7,67 

5. Kobeřice 3271 191,2 17,15 

6. Kravaře 6762 347,8 19,37 

7. Oldřišov 1371 86,4 15,78 

8. Rohov 619 91,4 6,64 

9. Služovice 822 136,8 5,99 

10. Strahovice 919 179,1 5,07 

11. Sudice 653 69,5 9,42 

12. Štěpánkovice 3172 252,8 12,53 

13. Velké Hoštice 1765 180,3 10,04 

14. Třebom 218 22,9 9,51 

Celkem - 27 420 Ø 182,5 14,219 

Z tabulky 1 je očividné, že největší obcí, co do počtu obyvatel i do rozlohy jsou Kravaře. 

Nejmenší obcí z hlediska plošného je Chlebičov a nejmenší obcí z hlediska počtu obyvatel 

je Třebom, kde je také nejnižší hodnota hustoty zalidnění a to pouhých 23 obyvatel na km
2
. 

Naopak nejvyšší hodnota je v obci Bolatice, kde na jednom km
2
 žije 335 obyvatel. Celkem 

žije v mikroregionu Hlučínsko-západ 27 420 obyvatel, na území o rozloze 14, 9 km
2
  

a průměrná hustota zalidnění činí 182,5 obyvatel na km
2
.  

V neposlední řadě je ještě nutné upozornit na problematiku demografického vývoje 

v území, dochází ke kolísání počtu obyvatel v tomto mikroregionu, ne však nijak výrazně, 

co vnímám jako problém je stárnutí populace v tomto území. S tím je spojeno složitější 

organizace při mimořádných událostech a podobně. Průměrný věk bude ještě zmíněn 

v další kapitole.  
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Další tabulka nabízí pohled na rozdělení obcí podle správního obvodu. 

Tabulka 2: Seznam obcí dle ORP[24] 

Svazek obcí mikroregionu Hlučínsko - západ 

 Název obce Počet 

obyvatel ke 

dni 1. 1. 

2013 

Hustota 

zalidnění 

(obyv./ km
2
) 

Katastrální 

výměra ke dni 

(km
2
)31. 12. 

2013 

ORP 

1. Bolatice 4437 335,5 13,24  

 

 

 

Kravaře 

2. Chuchelná 1273 165,0 7,67 

3. Kobeřice 3271 191,2 17,15 

4. Kravaře 6762 347,8 19,37 

5. Rohov 619 91,4 6,64 

6. Strahovice 919 179,1 5,07 

7. Sudice 653 69,5 9,42 

8. Štěpánkovice 3172 252,8 12,53 

9. Třebom 218 22,9 9,51 

10. Hněvošice 1035 167,1 6,16  

 

Opava 
11. Chlebičov 1103 301,9 3,62 

12. Oldřišov 1371 86,4 15,78 

13. Služovice 822 136,8 5,99 

14. Velké Hoštice 1765 180,3 10,04 

Celkem - 27 420 Ø 182,5 14,219  

Ve svazku obcí mikroregionu Hlučínsko-západ má správní obvod ORP Kravaře zastoupení 

devíti obcemi a to jmenovitě Bolatice, Chuchelná, Kobeřice, Kravaře, Rohov, Strahovice, 

Sudice, Štěpánkovice a Třebom. Obce Bolatice a Chuchelná byly k tomuto svazku obcí 

připojeny až v roce 2006, ale jsou již nedílnou součástí tohoto uskupení. Ve správním 

obvodu ORP Kravaře je největší město Kravaře, plošně nejmenší je obec Strahovice 

a nejnižší počet obyvatel žije v obci Rohov. 

V zastoupení ORP Opava je pět obcí a to jmenovitě Hněvošice, Chlebičov, Oldřišov, 

Služovice a Velké Hoštice. V tomto ORP je rozlohou největší obec Oldřišov a v počtu 

obyvatel jsou to Velké Hoštice. Nejméně obyvatel žije v obci Služovice a nejmenší obcí 

je Chlebičov, který také dosahuje největší hustoty zalidnění v tomto správním obvodu 

a to přibližně 302 obyvatel na km
2
.  
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5 Úvod do řešené problematiky 

Pro začátek je nutno poznamenat, že mimořádné události se na celém světě objevují. Proto 

je nutné být na tyto projevy jak přírodní tak antropogenní, řádně připraveni. Pro ukázku, 

jak často čelí celý svět mimořádným událostem, je vybráno období od roku 1980 do roku 

2014. Na obrázku 2 lze vidět mimořádné události jako je zemětřesení, povodně, bouře, 

sucho, epidemie a ostatní.  

Mimořádné události způsobují ohrožení na životech, zdraví obyvatel a jejich majetku 

a životním prostředí, ale také mají významný vliv na fungování státu, poškození kritické 

infrastruktury a zásobování komoditami, které jsou pro přežití nezbytné. Proto je důležité, 

aby v každé zemi byl vyvinut takový systém, který dopadům mimořádných událostí, 

dokáže čelit.  

5.1 Spolková republika Německo 

Spolková republika Německo používá k analýze rizik různé metody, pro potřeby 

diplomové práce je nutno představit následující dvě. 

5.1.1 Analýza rizik pro ochranu obyvatelstva 

K zásadní změně došlo v roce 2002, kdy se změnila strategie ochrany obyvatel. Spolkové 

země vytvořily v roce 2004/2005 odhady pro jednotlivá nebezpečí. Tyto odhady obsahují 

 
Obrázek 2: Počet mimořádných událostí ve světě od roku 1980-2014[30] 



 

 

11 

technické, antropogenní a přírodní rizika, která jsou brána jako spouštěcí události 

pro velké, dlouhotrvající nebo neřešitelné poškozující situace. Díky této metodě 

lze analyzovat jakékoliv riziko na všech úrovních státní správy. [19] 

Analýza rizik je tedy základem pro ochranu obyvatelstva a rizikový management. 

Umožňuje stanovit dopad (tj. rozsah škod), který je očekáván, pokud nastanou mimořádné 

události. Mimo jiné znázorňuje také grafické srovnání rizik, která jsou spojená s různým 

nebezpečím. Na základě těchto dat a měření je možno navrhnout například preventivní 

opatření před nebezpečím, přizpůsobit se měnícím nebezpečím, redukovat zranitelnost 

předmětů ochrany (obyvatelstvo, kritická infrastruktura, aj.), také je možno se stejně dobře 

připravit na rychlé a efektivní zvládání možných událostí a to na základě rychlého použití 

dostupných možností. 

Základní informace o metodě: 

 nedílnou součástí rizika je pravděpodobnost a dopad, 

 na analýzu potřebujeme vědecká data a k tomu účelný postup, 

 zvažujeme také ta nebezpečí, která mají původ mimo určenou oblast, ale mají 

dopad na oblast, na kterou provádíme analýzu rizik, 

 aplikovaná metoda v analýze rizik musí být kdykoliv připravena na změnu dat, 

 analýza rizik je jen část celého rozsáhlého managementu rizik, který se skládá  

ještě z ohodnocení, zpracování a monitorování rizik. [19] 

Pro znázornění a srovnání rizik, které jsou vyvolány různými druhy nebezpečí, se používá 

matice rizik. Matice rizik se užívá i v zemích jako je Česká republika, Velká Británie, 

Nizozemsko či Švýcarsko.  

Ve stručnosti detailnější postup při provádění analýzy rizik: 

1. krok  -  popis území 

Analýza rizik pro civilní ochranu vždy odkazuje na přesně určení území (teritorium). 

V tomto kroku je tedy nutno popsat geografické informace (klima, využívání půdy) 

demografické údaje (počet a hustota populace), ekonomiku ve smyslu daní z příjmu.  
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2. krok  - výběr nebezpečí a popis scénáře 

V tomto kroku se definuje nebezpečí, pro které je třeba určit riziko. Za tímto účelem 

se využívá Spojený odhad rizika, kde lze podle indexu v katalogu najít danou mimořádnou 

událost. Po výběru nebezpečí se musí vytvořit scénář, který slouží jako počáteční  

bod pro analýzu rizik.  

3. krok – posouzení pravděpodobnosti 

V této části se stanoví pravděpodobnost. Pro její klasifikaci se používá škála o pěti 

stupních (od velmi pravděpodobné do velmi nepravděpodobné, střední hodnota 

je pravděpodobné v omezeném rozsahu).  

4. krok – posouzení dopadu 

Nedílnou součástí analýzy rizik je posouzení dopadu, který musí být očekáván, pokud 

nastane událost, která byla definována ve scénáři. Musí se vzít v potaz každý subjekt 

ochrany zvlášť. V této části se objevuje pojem škoda. Dalším krokem je definování 

prahových hodnot. Tato klasifikační stupnice začínající na hodnotě dopadu 

“bezvýznamný“ a končící na hodnotě dopadu „katastrofální“, se zpracovává pro každý 

předmět ochrany zvlášť. Poslední součástí je definování hodnot dopadu pro jeho jednotlivé 

parametry. Mimo jiné musí být zohledněn faktor zranitelnost. [19] 

5. krok – identifikace a vizualizace rizika 

Výsledek analýzy rizik je znázorněn do matice rizik, kde je riziko určeno 

pravděpodobností a dopadem. Cílem této analýzy rizik pro civilní ochranu je srovnat různá 

rizika s různými typy nebezpečí (scénáři) do matice rizik.  

5.1.2 Metoda GVB 

Tato metoda GVB (v originále Gefährdung - ohrožení, Vulnerabilität - zranitelnost, 

Bewältigungspotenzial – potenciál zdolání) vznikla jako předchozí metoda v BBK. Metoda 

pracuje s pravděpodobností vzniku mimořádné události a rozsahem škoda. [8] 

Jak již z překladu vyplývá, je tato metoda založena na třech atributech a to na ohrožení, 

zranitelnosti a schopnosti zdolání. Přesněji řečeno jedná se o interakci mezi ohrožením 

a zranitelností. Schopnost zdolání neboli doslovně potenciál zdolání znamená, že čím lépe 

je ohrožený celek připraven, tak tím menší budou vzniklé ztráty. 
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Vychází z následujících dílčích částí: 

 Analýza ohrožení – záměrem je ohodnotit úroveň různých nebezpečí pro konkrétní 

objekt na určitém místě (expozice) s přihlédnutím na jejich frekvenci 

(pravděpodobnost vzniku) a intenzitu (sílu). Předmětem analýzy nejsou pouze časté 

mimořádné události, jako jsou povodně způsobené táním sněhu, ale zohledňuje  

také rizika, která se nevyskytují často, ale nesou sebou významné škody, 

jako zemětřesení.  

 Analýza zranitelnosti – cílem je prozkoumání zranitelnosti nebo citlivosti 

předmětu. Zkoumají se aspekty, jako případné škody, které mohou být nejenom 

materiální, ale také poškození zdraví či ztráta funkce životně důležitých dodávek.  

 Potenciál zvládání – má dvě hlavní složky a bezprostředně reagovat a udržet 

funkčnost rizikového elementu a následně po skončení mimořádné události, 

dát co nejdříve vše do původního stavu. 

Tato metoda je znázorněna v následující tabulce, kde jsou vybrána nebezpečí, která mohou 

nastat a jsou patřičně ohodnocena.  

Tabulka 3: Znázornění metody GVB[23] 

Nebezpečí Ohrožení Zranitelnost Potenciál zvládání Riziko 

A B C D E F G H I K 

Povodně 4 4 4 5 3 4 2 3 3 4 

Bombový 

útok 
1 5 3 5 5 5 1 3 2 5 

Výpadek 

elektřiny 
4 4 4 2 2 2 1 1 1 3 

Každé písmeno označuje takzvaný indikátor, mezi které například patří pravděpodobnost, 

důsledek a podobně, k těmto indikátorům je poté určeno číslo, které znázorňuje škálu 

a je to 1(velmi nízký) – 5(velmi vysoký).  

5.2 Projekt SIPROCI – společně čelíme katastrofám 

Projekt SIPROCI je mezinárodní projekt, který vznikl v italské provincii Macerata,  
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a to na základě mnoha přírodních mimořádných událostí, které právě tuto oblast postihly. 

Do projektu, který vznikl na jaře roku 2004, se zapojilo třináct partnerů ze sedmi států 

Evropské unie (Itálie, Řecko, Španělsko, Německo, Maďarsko, Polsko a Česká republika), 

a trval do roku 2007.  

Byly vytyčeny následující oblasti spolupráce: 

 mechanismy pro koordinaci, řízení a organizace systému civilní ochrany 

 metody, techniky a nástroje pro monitorování a mapování rizik 

 metody a nástroje pro efektivní informování a příprava obyvatelstva 

První fáze: vývoj metod a dobré praxe 

Za tímto účelem byly vytvořeny 4 pracovní skupiny, v jedné skupině bylo 5-8 odborníků 

z místních a regionálních institucí, každá měla zadán jiný úkol, na kterém se podílela. 

První pracovní skupina měla za úkol mechanismus pro koordinaci, management 

a organizaci systému civilní ochrany. Druhá skupina se podílela na použití nových 

informačně komunikačních technologiích. Třetí skupina se zabývala metodami, technikami 

a nástroji pro monitorování a mapování rizik. Poslední čtvrtá skupina se zaměřila 

na problematiku informování a přípravu obyvatelstva na mimořádné události. Výstupem 

z této fáze jsou navržené metody, strategie a dobrá praxe. [16] 

Druhá fáze: aplikace do místního systému 

V každé partnerské zemi jsou zřízeny tak zvané „úkolové síly“, které jsou zodpovědné 

za testování a zkoušení výstupů pomocí pilotního provozu v území.  

Tento projekt přinesl následující výsledky:  

 vývoj metod, norem a společný jazyk zaměřený na přiblížení různých systému 

civilní ochrany blíže k sobě, 

 lepší přípravu a sebeochranu obyvatel, 

 evropskou síť expertů na civilní ochranu, 

 lepší místní a regionální odezvu na přírodní a antropogenní mimořádné události. 

Nejdůležitější částí tohoto projektu je vznik metody pro mapování rizik. Výhodou společné 

evropské metodiky je výměna a porovnání dat mezi experty z jiných zemí, dále přesná 

znalost důsledků v určité oblasti, pokud je scénář rizika uveden ve společné normě, 
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objektivní kritéria pro rozdělování finančních prostředků na prevenci a zmírňování rizika  

a v poslední řadě také možnost rozvoje společné strategie pro zmírňování rizika pro oblasti 

se stejnou mírou rizika, i když se nacházejí v různých zemích. [16]  

Analýza rizik a zranitelnosti – HVE 

Zkratka HVE znamená: H-hazard (nebezpečí), V-vulnerability (zranitelnost) a E- value 

of the elements at risk (hodnota ohrožených prvků). Tato metoda je založena na hodnocení 

rizika pro výskyt konkrétního typu mimořádné události v území. Mezi faktory, které 

se sledují při aplikaci této metody, patří 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 událostí. 

Identifikace zranitelnosti určuje působení rizika, tzn. míru toho, jak postihne a ovlivní 

okolní prvky a území. [27] 

Před samotným provedením této metody je nejprve důležité si vymezit území, na které 

se bude metoda aplikovat, dále zjistit si dle statistických údajů, jaké mimořádné události 

se na daném území vyskytují nejčastěji a vyznačit je do mapy. 

Samotný proces mapování rizik se realizuje v následujících krocích: 

1. Hodnocení pravděpodobnosti výskytu potencionální mimořádné události-přiřazení 

ukazatele Hn, což je takzvaný „hazard index“ čili index nebezpečí.  

2. Hodnocení zranitelnosti - přiřazení ukazatele Vn, pod touto zkratkou se nachází 

„vulnerability index“ neboli index zranitelnosti. Musí se vytyčit ohrožené prvky 

v obci, ke kterým patří lidé, budovy, průmyslové oblasti, kulturní památky, 

infrastruktura, technologické sítě a přírodní památky. 

3. Hodnocení rizika – přiřazení ukazatele Rn, což představuje „risk index“ tedy index 

rizika nebo také přijatelnost rizika. Výsledné riziko je pak stanoveno na základě 

předešlých indexů nebezpečí a zranitelnosti. 
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Tabulka 4: Hodnocení rizika dle metody HVE [27] 

 

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 

Jak samotná tabulka napovídá, dosadí se hodnota Hn a Vn a na základě těchto hodnot 

vyjde možné riziko, které je klasifikováno ve třídách od R0 (rizika žádného) po R4 (velmi 

vysoké riziko). 

4. Strategie zmírnění rizika – stanovení přijatelné úrovně rizika. [27] 

Na závěr se v této analýze provede výsledná mapa rizik, kterou tvoří všechna zjištěná 

rizika mimořádných událostí, které se zkoumají a které danému území hrozí. Následně 

z těchto výsledků lze odvodit, jaká je zátěž rizika zkoumaného území a na základě tohoto 

určení navrhnout opatření, která by vedla ke snížení.  

5.3 Česká republika 

V oblasti rizika je třeba zmínit pojem kauzální stav (kauzalita), který vychází 

ze stanoviska, že každá událost ve světě vzniká jako následek nějaké jiné události, která  

je  příčinou pozorovaného jevu. Hlavním cílem je pozorovat vztahy a souvislosti  

mezi příčinami a následky a vysvětlovat následky pomocí příčin. Je to tedy vztah  

mezi nebezpečím – ohrožením – poškozením – škodou. [13]  
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Obrázek 3: Reciproční vazby kauzální závislosti rizika[13] 

Blíže tento pojem popisuje obrázek 3, který názorně zobrazuje hierarchii jednotlivých 

stavů v závislosti na času. 

Velmi důležité je plánování a to jak krizové, tak havarijní, které v České republice 

zajišťuje krizový management a Hasičský záchranný sbor České republiky. Plní  

tím Bezpečnostní strategii ČR, která se zavazuje, že bude zajištěna ochrana a bezpečnost 

občanů a státu pomocí procesu plánování. Součástí jsou analýzy a hodnocení rizik, které 

pomáhají k identifikaci a stanovování opatření pro snižování rizik. Celý tento proces 

je nazýván jako management rizika a skládá z hodnocení rizik a analýzy rizik.  

Při postupném pohledu je zřejmé, že samotná analýza rizik slouží k identifikaci zdrojů 

rizika a nebezpečí, vyhodnocení možných řešení, která vedou ke snížení rizika.  

Pro oblast této diplomová práce, tedy pro územní celek, je nutné si pro analýzu rizik zjistit 

data geografická, demografická, hydrologická a klimatická, která popíší dané území 

z hlediska složení obyvatelstva, rozmístění průmyslových zón, popisu dopravy, 

zastavěných ploch, atd. Výsledkem analýzy rizik je vyjádření velikosti či míry rizika.  

Na základě toho lze určit, která rizika jsou pro dané území závažnější a která méně 

a následně se na ty nejzávažnější zaměřit. K vyjádření míry rizika se používá matice rizik.  
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Obrázek 4: Matice rizik [29] 

Další částí managementu rizik je hodnocení rizika. V analýze rizik došlo k určení míry 

rizika, které je přijatelné. Na základě tohoto rozhodnutí nyní dochází ke zkoumání, 

zda je míra rizika nízká, střední či vysoká. Pokud je nad stanovenou mezí, musí dojít 

ke snížení rizika pod mez přijatelnosti. K tomuto kroku poslouží přijetí bezpečnostních 

opatření. Analýza a hodnocení rizik musí být aplikované s ohledem na proces vzniku 

mimořádné události a jsou nástroji managementu státu, kraje, procesu, či v této diplomové 

práci, obce.  

5.3.1 Metoda Mapování rizik 

Mapování rizik je proces, při kterém se identifikují území s různou úrovní rizika. [2] 

Problémem zde může být to, že pro jednoho člověka znamená střední riziko něco jiného 

než pro druhého člověka, který již může dané riziko vnímat jako vysoké. Metoda 

mapování rizika klade důraz na hodnotové vyjádření úrovně rizika a znázornění na mapě 

bere pouze jako vizualizaci výsledků. Byla vyvinuta u Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje na základě metodiky doporučené Evropskou unií.  

Ukázka mapy rizika je znázorněna na obrázku 5, kde je znázorněno území správního 

obvodu  ORP Opava.  



 

 

19 

 

Obrázek 5: Mapa rizik SO ORP Opava[18] 

5.4 Dílčí závěr kapitoly 

Na světě existuje mnoho metod pro analýzu a hodnocení rizik. Pro správný výběr metody 

musí být stanoven cíl, protože ne všechny metody mohou být aplikovány na jakoukoliv 

oblast. Analýza rizik může napomoci získat více objektivní obraz o situaci rizika.  

Jsou důležitým předpokladem pro následné snižování míry rizika.  

Uvedené metody, které se používají ve Spolkové republice Německo, využívají 

indexových ohodnocení rizika, ale také obsahují dílčí analýzy jako je analýza ohrožení 

a zranitelnosti. K vizualizaci přijatelnosti rizika využívají také matici rizik jako například 

v České republice. U metody HVE se objevuje hodnocení pravděpodobnost výskytu 

potenciální mimořádné události a hodnocení zranitelnosti, na základě těchto dvou indexů 

je možné přiřadit index rizika, což je poté výsledné riziko, které pro jednotlivé mimořádné 

události lze určit a na základě těchto výsledků výsledné riziko snižovat, pokud je potřeba.  

Výsledkem je tedy model, který vychází z prozkoumání metod, které se používají u nás 

i v zahraničí, jež dále bude použit v diplomové práci v následné aplikaci metody 

na zvolené území.  
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6 Metoda pro stanovení rizika územního celku 

Metoda pro stanovení rizika územního celku je založena na odhadním stanovení indexů, 

které jsou určeny na základě screeningu dosavadních indexů používaných v českých,  

ale i zahraničních metodách.  

Před samotným popisem metody pro stanovení rizika územního celku je potřebné 

definovat zvolené území. Jako územní celek je vnímaná obec. Podle přesné definice 

ze zákona o obcích, je chápána jako základní územní samosprávné společenství, 

které je vymezeno hranicí území obce a tvoří územní celek. [31] 

Každá obec má své povinnosti, které musí vůči svým občanům plnit. Pro účely této práce 

je nejdůležitější bezpečnost a připravenost obce na mimořádné události.  

V legislativních dokumentech České republiky není oblast analýzy rizik zcela vyřešena. 

Oporu v zákoně lze nalézt v oblasti událostí, které vznikají působením nebezpečných látek. 

A to konkrétně zákonem o prevenci závažných havárií. Jelikož je únik nebezpečné látky 

jedním z ohrožení pro území, lze čerpat postupů z metod, které se zabývají touto 

problematikou. Zákony a vyhlášky, které se ať už přímo či nepřímo analýzou rizik 

zabývají, jsou například zákon o krizovém řízení, který se zabývá analýzou ohrožení.  

Na základě tohoto zákona je Hasičský záchranný sbor ČR (dále i „HZS ČR“) zodpovědný 

za přípravu na krizové situace. Těchto zákonů a vyhlášek lze nalézt v legislativě více, 

avšak pro účel této diplomové práce již zmiňovány nebudou.  

Před samotnou aplikací metody na územní celek, je nutné stanovit, jaký účel daná metoda 

má splnit, jaký je záměr a zda jsou k dispozici všechna potřebná data, která  

jsou k vypracování podstatná. Dále je potřeba vyjmenovat ukazatelé, jež se sledují.  

Mezi ně patří opatření ochrany obyvatelstva, infrastruktury a životního prostředí 

s pozorností na možný výskyt mimořádných událostí ve svazku obcí mikroregionu 

Hlučínsko-západ. Odolnost ukazatelů se odráží od míry rizika v území. Riziko je možno 

definovat z hlediska ohrožením, zranitelností a připraveností na mimořádnou událost.  

Na bázi zmíněných faktů byla vytvořena metoda, která je jednoduchá, finančně i časově 

nenáročná a kterou je možno uplatnit do softwarové podoby. V případě této diplomové 

práce je zvolen postup s využitím Microsoft Excel, který slouží jako výpočetní algoritmus 

pro určení celkové míry bezpečnostního rizika v území. 
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Důvodem, proč byla tato metoda navržena, je realita toho, že v České republice není 

přesně dáno, jaká metoda se použije pro posouzení rizika územního celku. Metoda 

je specifická tím, že určí cílové skupiny tzv. poučení laici, například veřejná správa  

a ty by mohly metodu využívat na území své působnosti. 

Tato metoda vychází z obecné definice rizika, která se skládá z frekvence vzniku 

mimořádné události a rozsahem dopadu, tzn. vzájemné působení mezi ohrožením, 

zranitelností a připraveností obce na zdolání mimořádné události. Čím více bude dané 

území schopno reagovat na mimořádnou událost, tím menší budou vzniklé škody.  

Pro stanovení rizika v území je potřeba si stanovit poměr mezi výsledky z: 

 analýzy ohrožení 

 analýzy zranitelnosti a  

 analýzy připravenosti 

Na obrázku 6 je znázorněno, z čeho stanovujeme míru rizika v území.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6: Grafické znázornění stanovení rizika [8] 
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Z obrázku je také patrné, jak bude vypadat vzorec pro výpočet rizika, a to následovně: 

 

Vzorec 1: Riziko se vypočítá jako funkce ohrožení, zranitelnosti a připravenosti  

R= f (O, Z, P)            

kde: R = riziko 

 O = ohrožení obce 

 Z = zranitelnost obce 

 P = připravenost obce na MU 

Metoda je založena na stanovení indexů, tyto indexy se stanovují v jednotlivých analýzách, 

jak bude později prezentováno. Indexy se stanovuji pro každý typ mimořádné události. 

Pro potřeby diplomové práce je využito semi-kvantitativní analýzy rizik a to z důvodu  

její přesnosti a na základě její srozumitelnosti při přiřazení slovního ohodnocení k číselné 

škále. Pro hodnocení indexů se používá pětistupňová škála od 1 do 5, každý stupeň  

je okomentován slovně.  

Úkolem této práce je zjistit míru bezpečnostního rizika v území. Pro stanovení této míry, 

bude potřeba vypočítat index bezpečnostního rizika, který je od bezpečnosti v území 

odvislý. Níže je uveden vzorec pro určení výsledného indexu bezpečnostního rizika neboli 

výsledné míry rizika.  

 

Vzorec 2: Index bezpečnostního rizika v území je vypočten jako součin analýzy ohrožení, 

zranitelnosti a připravenosti území na MU 

MR= OU x ZU x PU      

kde: MR = Index bezpečnostního rizika v území 

 OU = Index ohrožení území  

 ZU = Index zranitelnosti území 

 PU = Index připravenosti území 

Metoda je založena na odhadním stanovení indexů podle zařazování událostí se zahrnutím 

účinku možných následných mimořádných událostí a stanovuje míru rizika pro možnost 

porovnání jednotlivých typů mimořádných událostí na zkoumaném území.[8]  
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6.1 Analýza ohrožení 

Úkolem analýzy ohrožení je zjištění indexů frekvence výskytu mimořádných události 

a indexu dopadu mimořádné události. Z toho také vyplývá vzorec pro určení ohrožení 

obce: 

 

Vzorec 3: Index ohrožení se vypočte pomocí součtu frekvence výskytu a dopadu MU 

OU= (F+D)/2          

kde: OU = Index ohrožení území 

 F = Index frekvence výskytu MU  

 D = Index dopadu MU 

Pro zjištění indexů a následné stanovení rizika je nezbytné zjistit, jaké mimořádné události 

mohou na území nastat. V této fázi se rozdělí mimořádné události do dvou skupin  

a to na mimořádné události s denním výskytem a mimořádné události s jinou frekvencí 

výskytu.  

 

Obrázek 7:  Dělení MU dle frekvence [autor] 

Mimořádná událost s denním výskytem 

Zde jsou řazeny mimořádné události, které se na území vyskytují několikrát za rok 

 a to přesněji více než pětkrát. Škody způsobené těmito událostmi mají malý rozsah 

většinou do 500 tis. Kč. Zpravidla se jedná o poškození jednotlivých objektů, například 

zatopení sklepních prostor a podobně. U těchto událostí zpravidla nedochází ke zranění 

nebo usmrcení obyvatel. Pro potřebu této diplomové práce jsou na základě dostupných 

statistik z HZS MSK, záchranné zdravotnické služby Moravskoslezského kraje  

(dále i „ZZS MSK“) a Policie Kravaře vybrány tyto mimořádné události: 

Mimořádné 
události 

Denní výskyt Jiný výskyt 
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 Požáry – nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob  

nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí 

 a nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty 

nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy a je proveden zásah. [14] 

 Dopravní nehody – zásah jednotek požární ochrany (dále i „JPO“) u události mající 

charakter činností spojených s odstraňováním následků kolize dopravních 

prostředků. Může se jednat o silniční, silniční hromadná, železniční, letecká 

 a ostatní nehoda. [15] 

 Nepřízeň počasí - zde řadíme mimořádné události, které jsou způsobené například 

intenzivním deštěm, sněhem či povětrnostními podmínkami apod. 

 Technické zásahy – události, které vyžadují poskytnutí technické pomoci. 

 Poskytnutí primární (urgentní) zdravotnické pomoci a 

 narušení veřejného pořádku. 

Mimořádné události s jinou frekvencí 

Jedná se o mimořádné události, které se na území vyskytují s jinou frekvencí, to znamená, 

že se objevují méně než jednou ročně, avšak mají ničivější charakter. A to jak po finanční 

stránce, tak také dochází ke zranění či usmrcení osob. Škody u těchto mimořádných 

událostí přesahují částku 500 tis. Kč. V rámci společnosti jsou vnímány jako nepřijatelné 

až kritické. Pro potřebu této práce jsou na základě expertních odhadů sledovány následující 

mimořádné události: 

 narušení dodávek elektrické energie, 

 narušení dodávek plynu, 

 narušení dodávek pitné vody, 

 narušení funkčnosti obecního úřadu. 

Aby se mohl stanovit index frekvence výskytu a index dopadu mimořádných událostí,  

jsou nutné statistické údaje. Jelikož tato kapitola slouží k samotnému seznámení 

s metodou, všechna potřebná data budou uvedena až v následující kapitole.  



 

 

25 

V tabulce 5 je znázorněná škála, která byla vybrána a podle které se následně 

pro mimořádné události denního výskytu a jiného výskytu, určuje index frekvence výskytu 

mimořádné události.  

Tabulka 5:Index frekvence výskytu MU [8] 

Výskyt MU Frekvence výskytu MU Index frekvence výskytu 

1x za 1 rok Velmi vysoká 5 

1x za 3 roky Vysoká 4 

1x za 10 let Střední 3 

1x za 30 let Nízká 2 

1x za 100 let Velmi nízká 1 

Tabulka 6 vymezí index dopadu mimořádné události, stanoví se stejně jako u indexu 

frekvence výskytu mimořádné události, pro mimořádné události denního a jiného výskytu. 

 

Tabulka 6: Index dopadu MU[8] 

Rozsah postižení území dopadem MU Slovně Index dopadu 

Bez ohrožení nebo jednotlivé objekty Velmi malý 1 

Malá část obce (do 10% rozlohy) Malý 2 

Velká část obce (do 60% rozlohy) Střední 3 

Celá obec (nad 60% rozlohy) Velký 4 

Přesahuje celou obec Velmi velký 5 

Pro stanovení indexu ohrožení se využije vzorec 3, který určí výslednou hodnotu indexu 

ohrožení území. Pro přehlednost celého výpočtu jsou data zanesena do tabulky 7.  
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Tabulka 7: odhad indexu ohrožení území pro uvedené MU[8] 

Druh MU 
Index 

frekvence 

Index 

dopadu 

Index 

ohrožení 

území 

Požáry     

Dopravní nehody    

Nepřízeň počasí     

Technické zásahy     

Primární zdravotnické zásahy     

Narušení veřejného pořádku     

Narušení dodávek elektrické energie     

Narušení dodávek plynu     

Narušení dodávek pitné vody     

Narušení funkčnosti obecního úřadu     

 

6.2 Analýza zranitelnosti území 

Zranitelnost lze chápat jako riziko expozice, při tomto přístupu, se analýza zranitelnosti 

zaměřuje na charakteristiky činitelů, faktorů, podmínek a dopadů expozice. Analyzuje 

se událost, která působí na populaci a infrastrukturu. [8]  

Míra zranitelnosti se stanoví vyčíslením indexu zranitelnosti území, který se určí ze vztahu 

mezi indexem zranitelnosti obyvatelstva v území a indexem zranitelnosti ploch v území. 

Vztah má podobu: 
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Vzorec 4: Index zranitelnosti území se stanoví jako součet zranitelnosti obyvatel a ploch 

v území 

ZU= (ZO+ZP)/2           

kde: ZU = Index zranitelnosti území 

 ZO = Index zranitelnosti obyvatel (počet osob) 

 ZP = Index zranitelnosti ploch v území 

Pro určení indexu zranitelnosti obyvatel je důležité znát počty obyvatel jednotlivých obcí 

mikroregionu Hlučínsko-západ. 

Tabulka 8: Index zranitelnosti obyvatel (ZO)[8] 

Počet obyvatel Zranitelnost obyvatelstva Index zranitelnosti obyvatel 

do 200 velmi nízká 1 

201-1000 Nízká 2 

1001 – 5000 Střední 3 

5001 – 50 000 Vysoká 4 

nad 50 001 velmi vysoká 5 

U stanovení indexu zranitelnosti ploch v území, je nezbytné znát kritérium,  

které je založené na poměru bezpečnostně významné plochy (dále i „BVP“) k celkové 

rozloze území -  celkové ploše území (dále i „CPU“). Praxe ukazuje, že se významná 

většina mimořádných události (až 90%) vzniká na BVP. BVP se stanoví součtem 

zastavěné plochy (dále i „ZAP“) a ostatních ploch (dále i „OSP“).  

Koeficient BVP se tedy stanoví se vztahu:  
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Vzorec 5: Koeficient bezpečnostně významných ploch se vypočte součtem zastavěných a 

ostatních ploch k celkové ploše 

Koeficient BVP =     
         

   
[%]       

  

kde: ZAP = Zastavěná plocha (ha) 

 OSP = Ostatní plocha (ha) 

 CPU = Celková plocha (ha) 

Podle tabulky 9 se určí index zranitelnosti ploch. 

Tabulka 9: Index zranitelnosti ploch (ZP)[8] 

Koeficient BVP [%] Zranitelnost ploch v území Index zranitelnosti 

ploch 

do 5 % velmi nízká 1 

5,1 – 15 % nízká 2 

15,1 – 30 % střední 3 

30,1 – 60 % vysoká 4 

nad 60 % velmi vysoká 5 

 

6.3 Analýza připravenosti území na mimořádné události 

Tato analýza se skládá ze dvou dílčích analýz a těmi jsou analýza akceschopnosti k odezvě 

a analýzy akceschopnosti obnovy. Schopnost odezvy souvisí s neodkladnou reakcí 

v případě mimořádné události. Neodkladná reakce zajistí, aby byla zachována funkce 

určitých krizových elementů, co nejdéle a v případě, že dojde k poškození této funkce, 

tak aby byla, co nejrychleji vrácena do původního stavu. Tento krok představuje schopnost 

obnovy.  

Pro účely metody je nutné si definovat pojem připravenost, který představuje schopnost 

územního systému udržovat reakce schopnost lidských, materiálních a dalších zdrojů 

a území k jejich likvidaci a vytvářet podmínky pro obnovu území postiženého následky 

mimořádné události a je měřítkem ke snížení rizika. [5] 
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Index připravenosti území na řešení mimořádných událostí a krizových situací se stanoví 

podle vzorce:  

 

Vzorec 6: Index připravenosti území se stanoví součtem indexů varování, dostupnosti 

základních složek IZS a obnovy 

PU= (V+IZS+OB)/3           

kde: PU = Připravenost území na MU 

 V = Index úrovně varování obyvatelstva v obci  

 IZS = Index dostupnosti základních složek IZS 

 OB = Index schopnosti obnovy 

Varování obyvatelstva lze definovat jako souhrn technických a organizačních opatření 

zabezpečujících včasné upozornění obyvatelstva orgány veřejné správy na hrozící  

nebo nastalou mimořádnou událost, kdy se předpokládá realizace opatření na ochranu 

obyvatelstva. [10] 

Tabulka 10 uvádí index úrovně varování dle systému varování, který se nachází 

v jednotlivých obcích.  

Tabulka 10: Index úrovně varování[8] 

Druh systému varování Úroveň varování Index 

varování 

Dálkově ovládaná ES nebo MIS začleněná do JSVV velmi vysoká 1 

Dálkově ovládaná RS začleněná do JSVV vysoká 2 

Místně ovládaná ES nebo obecní rozhlas střední 3 

Místně ovládaná RS nízká 4 

Bez systému varování velmi nízká 5 

Vysvětlivky: ES – elektrická siréna, MIS – místní informační systém s vlastnostmi elektrických sirén, JSVV 

– jednotný systém varování a vyrozumění, RS – rotační siréna 

Jedná se o takzvané koncové prvky varování, které jsou základními prostředky 

pro vyhlašování zvukových a verbálních informací pro obyvatelstvo. 
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Dostupnost základních složek IZS je charakterizováno jako vzdálenost (počet km) 

nejbližšího místa působnosti základních složek IZS pro případ vyžádání jejich použití, 

které vychází z plánu pokrytí kraje. [8] 

Úroveň dostupnosti základních složek IZS se odvozuje od velikosti indexu dostupnosti 

IZS, který se stanoví dle vztahu:  

 

Vzorec 7: Index dostupnosti složek IZS se vypočte sečtením indexů dostupnosti HZS, ZZS 

a PČR 

IZS= (HAS+ZDR+POL)/3          

kde: IZS = Index dostupnosti složek IZS 

 HAS = Index dostupnosti HZS 

 ZDR = Index dostupnosti ZZS 

 POL = Index dostupnosti PČR 

V tabulkách 11, 12 a 13 jsou uvedeny indexy dostupnosti jednotlivých složek IZS 

se stanovují na základě dojezdových vzdálenosti z místa dislokace příslušné složky IZS 

do centra obce.  

Tabulka 11: Index dostupnosti Hasičského záchranného sboru (HAS) [8] 

Dojezdová 

vzdálenost HZS 

Slovně Index 

dostupnosti 

HZS 

do 5 km velmi vysoká 1 

6 – 10 km vysoká 2 

11 – 15 km střední 3 

16 – 20 km nízká 4 

nad 20 km velmi nízká 5 
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Tabulka 12: : Index dostupnosti Zdravotnické záchranné služby (ZDR)[8] 

Dojezdová 

vzdálenost ZZS 

Slovně Index dostupnosti 

HZS 

do 5 km velmi vysoká 1 

6 – 10 km vysoká 2 

11 – 15 km střední 3 

16 – 20 km nízká 4 

nad 20 km velmi nízká 5 

 

Tabulka 13:  Index dostupnosti Policie České republiky (POL)[8] 

Dojezdová vzdálenost 

PČR 

Slovně Index dostupnosti 

HZS 

do 5 km velmi vysoká 1 

6 – 10 km vysoká 2 

11 – 15 km střední 3 

16 – 20 km nízká 4 

nad 20 km velmi nízká 5 

 

Index obnovy území se určuje podle doby, která je potřebná na obnovu podle tabulky 14. 

Tabulka 14: Index obnovy (OB)[8] 

Doba trvání obnovy Slovně Číselně 

hodiny velmi vysoká 1 

dny vysoká 2 

týdny střední 3 

měsíce nízká 4 

roky velmi nízká 5 
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6.4 Stanovení bezpečnostního rizika a bezpečnostní situace v území 

Pro hodnocení úrovně bezpečnostního rizika v území a hodnocení bezpečnostní situace 

v území se použije vzorec 2. Na závěr, kdy jsou všechny indexy stanoveny a provedeny 

dílčí analýzy, je možné vše zadat do algoritmu, který byl pro účely této diplomové práce 

vytvořen. Poté na základě výsledného čísla, je možno přidělit každé obci index 

bezpečnostního rizika a tudíž klasifikovat stav bezpečnostní situace dle tabulky 15. 

Tabulka 15: Index bezpečnostního rizika a stav bezpečnostní situace[8] 

Index bezpečnostního 

rizika 

Míra bezpečnostního 

rizika 

Stav bezpečnostní 

situace 

1 až 4 velmi nízké velmi dobrý 

5 až 9 nízké dobrý 

10 až 30 střední akceptovatelný 

31 až 65 vysoké špatný 

66 a více velmi vysoké velmi špatný 

Výpočet míry rizika bude proveden pro každou obec mikroregionu Hlučínsko-západ zvlášť 

a také pro jednotlivé druhy mimořádných událostí, které byly pro toto území vytipovány.  
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7 Aplikace metody pro stanovení rizika územního celku  

Aby se dala metoda aplikovat na zvolené území mikroregionu Hlučínsko-západ, je potřeba 

se nejprve věnovat dostupným datům. Pro větší názornost jsou doplněna o tabulky a grafy 

s prognózou do budoucna. Závěr kapitoly je věnován stanovení všech indexů potřebných 

pro výslednou míru rizika.  

Pro situační analýzu bezpečnosti v území pomocí dostupných statistických dat z oblasti 

bezpečnosti se vychází z toho, že na územní celek (mikroregion Hlučínsko-západ) 

je nahlíženo jako na systém a bezpečnostní situaci v něm. Územní celek je charakterizován 

katastrální rozlohou, počtem obyvatel, charakterem využití ploch a řadou dalších 

parametrů. Čím více se jich pro charakterizování daného území využije, tím přesnější, 

ale také náročnější na zpracování je.  

Bezpečnostní situací se rozumí okamžitý stav území, který je charakterizován souborem 

v něm objektivně existujících prvků a vazeb mezi nimi, které mohou buď přispívat, 

nebo bránit vzniku mimořádných událostí, a tím vymezovat jejich možný rozsah 

a následky. [25] 

Důležitá je jak vnitřní bezpečnost, tak vnější bezpečnost, kterou zajišťuje stát pomocí 

Bezpečnostní strategie ČR. Na úrovni obcí tuto funkci přebírá starosta obce, který  

má k výkonu své funkce pracovní orgán, kterým je Bezpečnostní rada obce. V případě 

krizové situace může využít také Krizového štábu obce.  

Pro to, aby došlo ke správnému výstupu z této metody, jsou potřebná statistická data 

od roku 2009 do roku 2013. Ta jsou čerpána od správců jednotlivých složek Integrovaného 

záchranného systému. Přesněji od Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského 

kraje (dále i „HZS MSK“), Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje 

a Policie České republiky (dále i „PČR“). Dále také od obvodního oddělení Kravaře.  

Další data poskytuje Městská policie Kravaře a Výkonný výbor Okresního sdružení hasičů 

Čech, Moravy a Slezska v Opavě. Na území mikroregionu Hlučínsko-západ je každoročně 

evidována řada událostí, které vyžadují nasazení základních složek IZS.  

Proto jsou uvedeny nejdříve počty zásahů jednotlivých složek IZS. Pro data, která budou 

umístěná do tabulek, je zvoleno řazení podle správního obvodu, první bude devět obcí  

z ORP Kravaře a následuje pět obcí z ORP Opava. [25]  
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7.1 Statistické údaje mikroregionu Hlučínsko-západ 

Zásahy jednotek požární ochrany za období 2009 – 2013  

Přehled o počtech mimořádných událostí, které vyžadovaly zásah jednotek požární 

ochrany, uvádí tabulka 16. 

Tabulka 16: Počty zásahů jednotek PO za období 2009-2013 [25] 
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Bolatice 14 21 38 78 151 270 1260 3 11 2 8 

Chuchelná 5 11 15 19 50 465 600 1 13 2 0 

Kobeřice 4 7 5 8 24 52 0 0 7 0 0 

Kravaře 23 43 36 71 173 2142 8351 6 37 3 0 

Rohov 3 2 6 3 14 30 50 0 1 0 0 

Strahovice 1 1 5 13 20 0 0 1 5 0 0 

Sudice 4 6 6 12 28 51 600 0 4 0 0 

Štěpánkovice 8 11 4 14 37 144 1830 0 10 2 0 

Třebom 3 0 1 1 5 107 500 0 0 0 0 

Hněvošice 0 5 6 8 19 0 0 0 1 0 0 

Chlebičov 4 4 2 10 20 200 300 0 4 0 0 

Oldřišov 4 7 2 11 24 288,7 150 1 12 2 0 

Služovice 2 3 1 4 10 25 0 0 1 1 0 

Velké Hoštice 8 20 1 25 54 80 110 1 38 2 0 

Mikroregion 83 141 128 277 629 3855 13751 13 144 14 8 

Na území sdružení obcí Mikroregionu za období let 2009 - 2013 bylo evidováno celkem 

629 mimořádných událostí, které vyžadovaly zásah jednotek požární ochrany. Celková 

škoda se vyšplhala na 3,855 milionu Kč (jedná se však pouze o škody, které způsobily 

požáry). Zásahem jednotek požární ochrany byly uchráněny hodnoty ve výši 13,75 milionu 

Kč. Došlo k usmrcení 13 osob a 144 zraněných osob. Nejvíce událostí je zaznamenáno 

v katastrálním území města Kravaře a dále pak v obci Bolatice. Na druhou stranu nejmenší 

počet událostí je zaznamenán v obci Třebom. 

Další tabulka rozdělí mimořádné události podle jednotlivých let, což názorně ukazuje, 

který rok byl na výskyt mimořádných událostí nejhorší. 
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Tabulka 17: Přehled výskytu MU se zásahem jednotek PO na území mikroregionu [25] 

Rok Požáry Dopravní 

nehody 

Nepřízeň 

počasí 

Technické 

zásahy 

Celkem 

MU 

2009 18 26 14 44 102 

2010 9 27 80 51 167 

2011 16 27 10 63 116 

2012 19 28 9 60 116 

2013 21 34 15 59 129 

celkem 83 132 128 277 620 

Z tabulky 17 je patrné, že rok 2010 byl extrémní na výskyt mimořádných událostí 

 a to hlavně z důvodu trojnásobného zvýšení mimořádných událostí vyvolaných nepřízní 

počasí.  

Pro názornost je uveden graf 1, který vyjadřuje podíly jednotlivých mimořádných události 

se zásahem jednotek PO za období 2009 - 2013. 

Graf 1: Struktura mimořádných událostí podle typu [25] 

 

Tento graf zobrazuje četnost zásahů jednotek PO u jednotlivých mimořádných událostí. 

Požár představuje 13% ze všech evidovaných mimořádných událostí. Největší procentuální 

zastoupení je v podobě technických zásahů, které představují hodnotu 45 %. 
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Tabulka 18 zobrazuje počty dopravních nehod (dále jen „DN“) se zásahem jednotek  

PO v letech 2009 - 2013. 

Tabulka 18: počty DN se zásahem jednotek PO na území mikroregionu [25] 
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Bolatice 4 2 4 4 7 21 4,2 3 9 0 

Chuchelná 3 0 2 4 2 11 2,2 0 12 1 

Kobeřice 2 2 1 0 2 7 1,4 1 5 0 

Kravaře 8 11 7 10 8 43 8,6 0 32 2 

Rohov 1 0 0 0 1 2 0,4 0 1 0 

Strahovice 0 1 0 0 0 1 0,2 0 0 0 

Sudice 0 1 2 1 2 6 1,2 0 4 0 

Štěpánkovice 2 3 1 2 3 11 2,2 0 9 1 

Třebom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hněvošice 1 1 2 0 1 5 1 0 1 0 

Chlebičov 3 0 0 1 0 4 0,8 0 3 0 

Oldřišov 1 2 1 1 2 7 1,4 1 11 1 

Služovice 0 1 2 0 0 3 0,6 0 1 1 

Velké Hoštice 1 3 5 5 7 21 4,2 0 38 1 

Mikroregion 26 27 27 28 35 117 23,4 5 126 7 

Nulový výskyt dopravních nehod, které by si vyžádaly zásah jednotek PO za dané období, 

se nachází v obci Třebom. Nejvyšší pak v městě Kravaře, kde je roční průměr 8,6. 

Důvodem je to, že toto území je největší ve sledovaném mikroregionu a prochází 

zde hlavní dopravní tepna mezi Opavou a Hlučínem. Na druhém místě jsou Bolatice spolu 

s Velkými Hošticemi, které evidují o polovinu méně dopravních nehod spolu s Velkými 

Hošticemi. Průměrně za rok dochází k přibližně 23 dopravním nehodám na tomto území. 

Celkem bylo za tento časový úsek usmrceno 5 osob.  
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Graf 2: Odhad trendu vývoje dopravních nehod se zásahem jednotek PO [25] 

 

Z grafu lze odvodit, že pro příští období je nutno počítat s nárůstem počtu dopravních 

nehod se zásahem JPO. Nenastanou-li v bezpečnostním prostředí mikroregionu Hlučínsko-

západ významné změny, lze očekávat podobnou tendenci v počtu zásahů za rok jako 

doposud.  
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Graf 3: Očekávaný vývoj výskytu MU se zásahem jednotek PO [25] 

 

Z grafu 3 je zřejmé, že pokud nebude brán v potaz velký výkyv mimořádných událostí 

v roce 2010 (došlo k velkému navýšení hlavně kvůli většímu výskytu mimořádných 

událostí nepřízně počasí) je tendence od roku 2009 do roku 2013 rostoucí. Proto je potřeba 

brát v úvahu, že tato situace se nebude zlepšovat ani s výhledem do roku 2018. 
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Zásahy Zdravotnické záchranné služby 

Přehled o počtu mimořádných událostí, které vyžadovaly zásah výjezdových skupin  

ZZS Moravskoslezského kraje uvádí tabulka 19. Data za období 2009 a 2010 nejsou 

k dispozici, proto se zde vyskytují data od roku 2011.  

Tabulka 19: Výčet zásahů ZZS na území mikroregionu [25] 
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Bolatice 249 239 301 789 263 4394 39,5 59,9 

Chuchelná 118 136 138 392 131 1285 40,2 101,9 

Kobeřice 161 155 149 465 155 3268 38,8 47,4 

Kravaře 412 445 484 1341 447 6777 40 66 

Rohov 29 37 21 81 29 625 38,6 46,4 

Strahovice 34 35 51 120 40 917 37,8 43,6 

Sudice 41 37 54 132 44 668 39,2 65,9 

Štěpánkovice 119 156 129 404 135 3140 38,9 43,0 

Třebom 33 35 29 97 32 220 40 145,5 

Hněvošice 61 50 60 171 57 1036 40,1 55 

Chlebičov 52 45 58 155 52 1073 40,1 48,5 

Oldřišov 65 82 62 209 70 1334 38,9 52,5 

Služovice 21 25 33 79 26 811 39,3 32 

Velké Hoštice 94 109 109 312 104 1779 40,1 58,5 

Mikroregion 1489 1586 1678 4753 1584 27327 39,4 58 

Na území mikroregionu jsou evidovány primární zásahy výjezdových skupin ZZS MSK 

v průměrném počtu 1584 krát ročně. Nejvíce exponovanými lokalitami jsou Kravaře 

a Bolatice. Naopak nejméně zásahů dosahují v obcích Služovice a Rohov.  

Když byl přepočítán průměrný počet zásahů na 1000 obyvatel, vyšlo, že ZZS zasahuje  

na tomto území 58 krát ročně. A nejvyšší průměrný počet zásahů ZZS byl dosažen v obci 

Třebom a to 145,5.  
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Graf 4: Očekávaný vývoj výskytu primárních zásahů ZZS MSK [25] 

 

S ohledem na to, že nejsou k dispozici data od roku 2009, byla použita pouze data 

dostupná a to od roku 2011 do roku 2013. Na základě těchto dat lze do budoucna očekávat 

v mikroregionu Hlučínsko-západ narůstající počet primárních zásahů ZZS MSK. Ke konci 

roku 2018 lze očekávat, pokud se bezpečnostní prostředí v mikroregionu nezmění, hodnota 

primárních zásahů nad 1800 ročně. 
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Zásahy Policie České republiky  

Další částí jsou data týkající se počtu zásahů Obvodního oddělení PČR Kravaře 

u mimořádných událostí za období let 2009 - 2013. Obvodní oddělení PČR Kravaře 

zasahuje na celém území mikroregionu.  

Tabulka 20: Přehled zásahů obvodního oddělení PČR Kravaře [25] 
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Bolatice 249 239 301 789 263 4394 39,5 59,9 

Chuchelná 118 136 138 392 131 1285 40,2 101,9 

Kobeřice 161 155 149 465 155 3268 38,8 47,4 

Kravaře 412 445 484 1341 447 6777 40 66 

Rohov 29 37 21 81 29 625 38,6 46,4 

Strahovice 34 35 51 120 40 917 37,8 43,6 

Sudice 41 37 54 132 44 668 39,2 65,9 

Štěpánkovice 119 156 129 404 135 3140 38,9 43,0 

Třebom 33 35 29 97 32 220 40 145,5 

Hněvošice 61 50 60 171 57 1036 40,1 55 

Chlebičov 52 45 58 155 52 1073 40,1 48,5 

Oldřišov 65 82 62 209 70 1334 38,9 52,5 

Služovice 21 25 33 79 26 811 39,3 32 

Velké Hoštice 94 109 109 312 104 1779 40,1 58,5 

Mikroregion 1489 1586 1678 4753 1584 27327 39,4 58 

Průměrně se v mikroregionu zasahuje 1494x za rok. Z tabulky dále vyplývá, že nejvíce 

zásahů je v obcích Kravaře a Bolatice. V přepočtu výskyt mimořádných událostí 

na jednoho obyvatele obce má následující hodnoty: Třebom 118,2 událostí na obyvatele 

a město Kravaře 116,4 událostí na obyvatele ročně. To lze po srovnání s nejnižšími 

hodnotami, které jsou dosaženy ve Služovicích a Strahovicích, kde se hodnota pohybuje 

v rozptylu od 19,7 – 24 událostí na obyvatele ročně, hodnotit jako vysoký rozdíl.  

Jeden z důvodů je umístění obcí v mikroregionu. Kravaře jsou největším městem a středem 

mezi městy Hlučínem a Opavou, kde vede frekventovaná silnice a stává se zde mnoho 

dopravních nehod. U obce Třebom je důvodem nízký počet obyvatel, ale poměrně  

dost událostí se zásahem obvodního oddělení PČR.  
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Graf 5: Očekávaný vývoj počtu MU se zásahem PČR[25] 

 

Z výsledků prezentovaných graficky lze vysledovat stoupající trend výskytu mimořádných 

událostí se zásahem Policie ČR. Pokud nedojde k významným změnám v bezpečnostním 

prostředí, lze očekávat, že na konci roku 2018 se vyšplhá hodnota těchto zásahů k číslu 

2000 zásahů ročně. 
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Přehled počtu zásahů základních složek IZS  

Celkový počet zásahů základních složek IZS je zde prezentován jako součást zásahů 

jednotlivých základních složek IZS. Důležitou informací je, že při některých mimořádných 

událostí zasahovalo více složek IZS společně, avšak pro specifikaci takovýchto událostí 

není k dispozici dostatek informací. Přehled poskytuje tabulka 21. 

Tabulka 21: Přehled o počtech zásahů základních složek IZS [25] 

 JPO ZZS PČR IZS  JPO ZZS PČR IZS  JPO ZZS PČR IZS  

 2011 2012 2013 

Bolatice 30 249 149 428 23 239 258 520 37 301 219 557 

Chuchelná 7 118 42 167 13 136 55 204 6 138 34 178 

Kobeřice 5 161 115 281 2 155 159 316 3 149 122 274 

Kravaře 29 412 810 1251 39 445 1008 1492 29 484 669 1182 

Rohov 2 29 30 61 1 37 14 52 5 21 17 43 

Strahovice 4 34 15 53 1 35 18 54 9 51 24 84 

Sudice 5 41 36 82 3 37 42 82 4 54 51 109 

Štěpánkovice 8 119 74 201 6 156 92 254 6 129 93 228 

Třebom 0 33 15 48 2 35 33 70 2 29 42 73 

Hněvošice 7 61 31 99 1 50 28 79 4 60 28 92 

Chlebičov 2 52 22 76 2 45 14 61 5 58 18 81 

Oldřišov 2 65 26 93 7 82 26 115 7 62 33 102 

Služovice 4 21 29 54 2 25 26 53 1 33 26 60 

Velké 

Hoštice 

11 94 123 228 14 109 89 212 11 109 118 238 

Mikroregion 116 1489 1517 3122 116 1586 1862 3564 129 1678 1494 3301 

Po zhlédnutí údajů za celý mikroregion je zřejmé, že k nejvíce zásahům dojely základní 

složky IZS v roce 2012 a to celkově k 3564. Nejméně výjezdů zaznamenaly jednotky  

PO a to okolo 120 výjezdů za rok.  
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Pro shrnutí celé této situace následuje tabulka 22, která zobrazuje sečtené zásahy během  

let 2011 - 2013 a zároveň přepočítává průměrný počet zásahů na 1000 obyvatel.  

Tabulka 22: Shrnutí let 2011-2013 v počtu zásahů základních složek IZS [25] 
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2011-2013 

Bolatice 90 789 626 1505 502 4394 114 

Chuchelná 26 392 131 549 183 1285 142 

Kobeřice 10 465 396 871 290 3268 89 

Kravaře 97 1341 2487 3925 1308 6777 193 

Rohov 8 87 61 156 52 625 83,2 

Strahovice 14 120 57 191 64 917 69,8 

Sudice 12 132 129 273 91 668 136 

Štěpánkovice 20 404 259 683 228 3140 72,6 

Třebom 4 97 90 191 64 220 290,9 

Hněvošice 12 171 87 270 90 1036 86,9 

Chlebičov 9 155 54 218 73 1073 68 

Oldřišov 16 209 85 310 103 1334 77,2 

Služovice 7 79 81 167 56 811 69,1 

Velké Hoštice 36 312 330 678 226 1779 127 

Mikroregion 361 4753 4873 9987 3329 27327 121,8 

Mimořádné události, které byly registrovány na území mikroregionu Hlučínsko-západ 

v období let 2011 - 2013 si vyžádaly celkem 9987 zásahů základních složek IZS, 

což průměrně představuje 3329 ročně. Nejvíce zasahovaly jednotky v průměru na území 

města Kravaře a obce Bolatice, nejméně pak v obcích Rohov, Strahovice a Třebom. 

Průměrný počet zásahů přepočtený na 1000 obyvatel pro mikroregion Hlučínsko-západ 

dosahuje hodnoty 121,8 za rok. Nejvyšších hodnot je dosaženo v obci Třebom a to 290,9, 

v městě Kravaře 193. Dalo by se říci, že v průměru se pohybují Bolatice a Velké Hoštice  

a výrazně podprůměrem Chlebičov, Strahovice, Služovice a další. 
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Graf 6: Procentuální zastoupení jednotlivých složek IZS při zásazích [autor] 

 

Z celkové zásahové činnosti na zvoleném území představuje zastoupení jednotlivých 

složek tyto hodnoty: JPO 3,6 %, ZZS 47,6 % a PČR 48,8 %. 

 

Graf 7: Odhad vývoje počtu zásahů složek IZS [25], autor] 

 

Tento graf vypovídá o očekávaném vývoji zásahů složek IZS. Lze vidět velký výkyv 

v roce 2012, kdy se jedná o přibližně 400 zásahů více než v roce 2011 a o 300 více  
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než v roce 2013. Na konci prognózovaného období lze očekávat zásahů složek IZS okolo  

3700 ročně.  

Data potřebná k aplikaci metody jsou uvedena v této podkapitole, další částí je už samotná 

aplikace metody. 

7.2 Analýza ohrožení  

V analýze ohrožení je potřebné si uvědomit, že se zabývá mimořádnými událostmi 

s denním a jiným výskytem, které znázorňuje tabulka 23 sloužící pouze k upřesnění. 

Analýza ohrožení se určuje pro každou mimořádnou událost zvlášť.  

Tabulka 23: Seznam MU na území mikroregionu [autor] 

MU s denním výskytem MU s jiným výskytem 

Požáry Narušení dodávek elektrické 

energie  

Dopravní nehody Narušení dodávek plynu  

Nepřízeň počasí Narušení dodávek pitné vody  

Technické zásahy Narušení funkčnosti obecního 

úřadu 
Poskytnutí primární (urgentní) první 

pomoci 

Narušení veřejného pořádku 

Pro stanovení analýzy ohrožení je potřebné stanovit index výskytu mimořádné události 

a index dopadu mimořádné události. Pak se podle příslušného vzorce 3 určuje hodnota 

indexu ohrožení území pro výše uvedené mimořádné události. Tyto hodnoty se vypočítají 

pomocí dat uvedených výše a expertního odhadu.  
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Zjištěná data jsou zanesena pro přehlednost do tabulky 24. 

Tabulka 24: Odhad indexu ohrožení pro výše uvedené MU[autor] 

Druh MU Index 

frekvence 

(F) 

Index 

dopadu 

(D) 

Index 

ohrožení 

území (OU) 

Požáry  5 1 3 

Dopravní nehody  5 1 3 

Nepřízeň počasí  5 2 3,5 

Technické zásahy  5 1 3 

Primární zdravotnické zásahy  5 1 3 

Narušení veřejného pořádku  5 1 3 

Narušení dodávek el. energie  3 4 3,5 

Narušení dodávek plynu  3 4 3,5 

Narušení dodávek pitné vody  3 4 3,5 

Narušení funkčnosti obecního úřadu  2 4 3 

Na základě statistických dat se indexy dopadu a frekvence stanovují na následující hodnoty 

a z nich je poté vypočten index ohrožení území, který je dílčím krokem pro výpočet 

výsledné míry rizika. 

7.3 Analýza zranitelnosti území 

Míra zranitelnosti území se stanoví podle indexu zranitelnosti území a to na základě 

velikosti indexu zranitelnosti obyvatelstva v území a indexu zranitelnosti ploch v území 

podle vzorec 4. Nejprve se určí index zranitelnosti obyvatelstva, který vyplývá z počtu 

obyvatel žijících ve zvolených obcích. Pro tento index postačí průměrný počet obyvatel 

žijících na území obce ve sledovaném období od roku 2009 – 2013. Následující tabulka 

tyto hodnoty zaznamenává. 
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Tabulka 25: Průměrný počet obyvatel v obcích a index zranitelnosti obyvatel (ZO)[25] 

 Ø počet 

obyvatel 

Index 

ZO 

Bolatice 4394 3 

Chuchelná 1285 3 

Kobeřice 3268 3 

Kravaře 6777 4 

Rohov 625 2 

Strahovice 917 2 

Sudice 669 2 

Štěpánkovice 3140 3 

Třebom 220 2 

Hněvošice 1036 3 

Chlebičov 1073 3 

Oldřišov 1334 3 

Služovice 811 2 

Velké Hoštice 1779 3 

Mikroregion 27313 4 

Pro stanovení míry zranitelnosti ploch v území (ZP) se pro účely této diplomové práce 

využívá kritéria založeného na poměru bezpečnostně významných ploch k celkové rozloze 

území – celkové ploše území.  
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Přehled o typech ploch a jejich rozlohách uvádí tabulka 26. 

Tabulka 26: Přehled typů ploch v území mikroregionu Hlučínsko-západ [26] 

Typ ploch 

v území (ha) 

Zemědělská 

půda  

Lesní 

půda  

Vodní 

plochy  

Zastavěné 

plochy 

Ostatní 

plochy 

Rozloha 

celkem 

Bolatice 841 359 1 45 79 1324 

Chuchelná 330 356 8 19 55 767 

Kobeřice 1231 269 19 48 148 1715 

Kravaře 1587 42 49 73 185 1937 

Rohov 598 2 9 11 43 664 

Strahovice 454 9 5 14 25 507 

Sudice 876 8 7 11 41 942 

Štěpánkovice 1124 1 6 39 83 1253 

Třebom 884 9 14 10 33 951 

Hněvošice 484 84 4 13 31 616 

Chlebičov 320 1 1 14 27 362 

Oldřišov 1421 44 9 23 80 1578 

Služovice 437 108 3 10 41 599 

Velké 

Hoštice 

871 16 28 24 66 1004 

Mikroregion 11458 1308 163 354 937 14219 

Z hlediska rozlohy katastrálního území patří mezi největší obce Kravaře, Oldřišov a poté 

Bolatice. Plošně nejmenší obcí jsou Strahovice a poté Služovice. Pro odhad indexu 

zranitelnosti ploch se pro potřebu této práce použije koeficient BVP, který se stanoví podle 

vzorec 5.  
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Tabulka 27 je již rozšířena o výsledek z výpočtu koeficientu BVP spolu s indexem 

zranitelnosti území, který je důležitý pro další výpočty. 

Tabulka 27: Stanovení koeficientu BVP a indexu zranitelnosti území [26] 

Typ ploch 

v území (ha) 

Zastavěné 

plochy (ha) 

Ostatní 

plochy 

(ha) 

Rozloha 

celkem 

(ha) 

BVP 

(ha) 

Koeficient 

BVP (%) 

Index 

ZÚ 

Bolatice 45 79 1324 124 9,4 2 

Chuchelná 19 55 767 74 9,6 2 

Kobeřice 48 148 1715 196 11,2 2 

Kravaře 73 185 1937 258 13,3 2 

Rohov 11 43 664 54 8,1 2 

Strahovice 14 25 507 39 7,7 2 

Sudice 11 41 942 52 5,5 2 

Štěpánkovice 39 83 1253 122 9,7 2 

Třebom 10 33 951 43 4,5 1 

Hněvošice 13 31 616 44 7,1 2 

Chlebičov 14 27 362 41 11,3 2 

Oldřišov 23 80 1578 103 6,5 2 

Služovice 10 41 599 51 8,5 2 

Velké 

Hoštice 

24 66 1004 90 9,0 2 

Mikroregion 354 937 14219 1291 9,1 2 

BVP v rámci celého mikroregionu dosahuje hodnoty 9,1%. Nejvyšší hodnota 13,3% BVP 

k rozloze území vykazuje město Kravaře a následně obec Chlebičov s hodnotou 11,3%. 

Nejmenší hodnoty jsou v obcích Třebom a Sudice.  

Indexy potřebné pro zjištění indexu zranitelnosti území jednotlivých obcí jsou určeny 

a na základě vzorec 4 je proveden výpočet indexu zranitelnosti. 

 

 

 



 

 

51 

Tabulka 28: Shrnutí vyčíslených indexů zranitelnosti území obcí mikroregionu[autor] 

 Index ZO Index ZP Index ZU 

Bolatice 3 2 2,5 

Chuchelná 3 2 2,5 

Kobeřice 3 2 2,5 

Kravaře 4 2 3 

Rohov 2 2 2 

Strahovice 2 2 2 

Sudice 2 2 2 

Štěpánkovice 3 2 2,5 

Třebom 2 1 1,5 

Hněvošice 3 2 2,5 

Chlebičov 3 2 2,5 

Oldřišov 3 2 2,5 

Služovice 2 2 2 

Velké Hoštice 3 2 2,5 

Mikroregion 4 2 3 

Z těchto výsledků je patrné, že celé území mikroregionu Hlučínsko-západ má hodnotu 

indexu zranitelnosti území 2,5, což znamená, že toto území je středně zranitelné. Nachází 

se zde i obce, které mají hodnotu indexu 2, což vykazuje nízkou zranitelnost území.  

7.4 Analýza připravenosti území na mimořádné události 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, tato analýza se skládá s dílčích analýz 

akceschopnosti k odezvě a analýzy akceschopnosti obnovy. Pro hodnocení připravenosti 

území na mimořádné události a krizových situací se použije index připravenosti území 

(PU). Tento index se poté vypočte podle vzorec 6. 

Co se týká úrovně varování, v obcích Bolatice, Hněvošice, Chlebičov, Chuchelná, Kravaře, 

Oldřišov, Rohov, Služovice, Sudice, Štěpánkovice, Velké Hoštice a Třebom, 

je nainstalován varovný a informační systém obyvatelstva VISO, který je napojen 

na celostátní Jednotný systém varování a vyrozumění.  
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Hromadný vstup je zabezpečen z dispečerského systému HZS MSK. Ve zbývajících 

obcích Kobeřice a Strahovice mají vlastní systémy varování napojené na JSSV.  

Dále jsou obyvatelé v těchto obcích informování přes internetové stránky obcí  

a tiskovinami, které pravidelně vycházejí v těchto obcích.  

Hodnotu indexu varování přináší následující tabulka 29. 

Tabulka 29: Indexy varování obyvatelstva v jednotlivých obcích mikroregionu [28] 
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Další index, který je potřeba určit je index dostupnosti základních složek IZS. Základní 

složky IZS jsou na tomto území zabezpečovány státem. Mikroregion Hlučínsko-západ 

spadá do působnosti stanic HZS MSK v Opavě a Hlučíně. Zdravotnická záchranná služba 

je poskytována z výjezdových skupin v Hlučíně, Dolním Benešově – Zábřehu a Opavě, 

avšak je brán zřetel pouze na výjezdové skupiny rychlé lékařské pomoci, které se nacházejí 

pouze v Hlučíně a Opavě. Co se týká Policie ČR, spadá toto území do působnosti 

obvodního oddělení PČR Kravaře.  

Úroveň dostupnosti základních složek IZS se odvozuje od velikosti indexu dostupnosti 

IZS, který se stanoví dle vzorce (7). Stanovují se indexy pro každou základní složku IZS 

zvlášť viz tabulky 11, 12 a 13.  

Přehled dojezdových vzdáleností jednotlivých základních složek IZS do jednotlivých obcí 

mikroregionu uvádí tabulka 30. U ZZS se bere v potaz výjezdové stanoviště, ze kterého  

je vysíláno vozidlo rychlé lékařské pomoci (dále i „RLP“). 
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Tabulka 30: Přehled dojezdových vzdáleností složek IZS do obcí mikroregionu [25] 

Dojezdová 

vzdálenost 

(km) 

HZS 

Hlučín 

HZS 

Opava 

ZZS 

Hlučín 

ZZS 

Opava 

PČR 

Kravaře 

Bolatice 11 - 11 - 7 

Chuchelná 16 - 16 - 13 

Kobeřice - 16 16 - 8 

Kravaře - 9 - 9 1 

Rohov - 19 19 - 12 

Strahovice - 21 19 - 14 

Sudice - 22 21 - 13 

Štěpánkovice - 13 - 12 4 

Třebom - 25 25 - 17 

Hněvošice -  11 - 11 12 

Chlebičov - 5 - 5 6 

Oldřišov - 8 - 8 10 

Služovice - 9 - 9 10 

Velké 

Hoštice 

- 6 - 6 2,5 

Tyto hodnoty poslouží k určení indexů dostupnosti složek IZS do obcí mikroregionu, které 

jsou zobrazeny v následující tabulce 31. Podle vzorec 7 se vypočte index dostupnosti 

složek IZS. 
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Tabulka 31: Výsledné indexy dostupnosti složek IZS v jednotlivých obcích mikroregionu 

[autor] 

Indexy dostupnosti 

složek IZS 

HAS ZDR POL DIZS 

Bolatice 3 3 2 2,7 

Chuchelná 4 4 3 3,7 

Kobeřice 4 4 2 3,3 

Kravaře 2 2 1 1,7 

Rohov 4 4 3 3,7 

Strahovice 5 4 3 4,0 

Sudice 5 5 3 4,3 

Štěpánkovice 3 3 1 2,3 

Třebom 5 5 4 4,7 

Hněvošice 3 3 3 3 

Chlebičov 1 1 2 1,3 

Oldřišov 2 2 2 2 

Služovice 2 2 2 2 

Velké Hoštice 2 2 1 1,6 

Mikroregion 3,2 3,2 2,3 3,0 

Z tabulky je naprosto jasné, které obce v tomto mikroregionu mají nejhorší dostupnost 

z hlediska pokrytí základních složek IZS, jsou Třebom a Sudice. Naopak nejlépe  

jsou na tom Chlebičov a Velké Hoštice. V budoucnu nelze očekávat výrazné zlepšení 

v oblasti pokrytí území základními složkami IZS. Muselo by dojít k výměně vozidel  

či změně koncepce z hlediska dislokace složek. 

Posledním krokem je určení indexu obnovy území, který vyjadřuje schopnost územního 

systému uvést území postižené dopadem mimořádné události do stabilního 

provozuschopného stavu. Stanoví se podle doby potřebné pro obnovu podle tabulky 14, 

která je uvedena výše. Celkové shrnutí druhů mimořádných událostí doplněné o index 

obnovy (OB) se nachází v tabulce 32. 
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Tabulka 32: Odhad indexu obnovy území [autor] 

Druh MU Index obnovy 

(OB) 

Požáry  3 

Dopravní nehody  1 

Nepřízeň počasí  2 

Technické zásahy 2 

Primární zdravotnické zásahy  1 

Narušení veřejného pořádku  1 

Narušení dodávek elektrické energie  2 

Narušení dodávek plynu  2 

Narušení dodávek pitné vody 2 

Narušení funkčnosti obecního úřadu  2 

Toto je poslední index, který je potřebný k určení výsledné bezpečnostní míry rizika.  

7.5 Bezpečnostní rizika a bezpečnostní situace 

Po odhadnutí a určení všech potřebných indexů a vypočtení dílčích analýz metody 

pro stanovení rizika územního celku, je možné přejít k finálnímu zpracování,  

kde se hodnotí každá obec mikroregionu Hlučínsko-západ postupně a taktéž jednotlivé 

události, které byly vytipovány. Pro vyhodnocení se využije program Microsoft Excel,  

kde na základě algoritmu, dojde k vypočtení bezpečnostní míry rizika a je možné  

na základě této hodnoty zjistit stav bezpečnostní situace. Tento algoritmus nejprve provede 

výpočet indexů, které jsou nutné k celkovému výpočtu. Návrh takového modelu výpočtu 

lze vidět na obrázku 8. 
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Obrázek 8: Náhled do algoritmu výpočtu výsledné míry rizika pro jednotlivé obce [autor] 

Každá obec ze Sdružení obcí mikroregionu Hlučínsko-západ prošla tímto výpočtovým 

algoritmem. Po zadání jednotlivých indexů, vyšla míra rizika jak v číselné i slovní podobě. 

Následující řádky obsahují informace o výsledcích v jednotlivých obcích. 

Bolatice 

Na základě stanovených indexů bezpečnostních rizik v obci Bolatice lze napsat,  

že pro posuzovaná ohrožení, která byla na začátku vymezena, se míra rizika pohybuje 

v rozsahu hodnot 21 – 25. To odpovídá středně vysokému riziku, proto lze stav 

bezpečnostní situace v obci Bolatice hodnotit jako akceptovatelný.  

Chuchelná 

Co se týká obce Chuchelná, tak tam se na základě stanovení indexů bezpečnostních rizik 

míra rizika pohybuje v rozmezí 18 – 25, což stále představuje středně vysoké riziko a tudíž 

je bezpečnostní situace v obci Chuchelná akceptovatelná. 

Kobeřice 

Další obcí, ve které byla aplikována metoda, jsou Kobeřice. Zde vyšla míra rizika 

v rozmezí 15 – 21, což spadá do kategorie akceptovatelná bezpečnostní situace.  
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Kravaře 

Největší město a zároveň sídlo Mikroregionu Hlučínsko-západ bylo podrobeno zkoumání. 

Výsledná míra rizika se pohybuje v rozmezí od 12 – 18. Což řadí město Kravaře do středně 

vysokého rizika a stav bezpečnostní situace je tedy akceptovatelný.  

Rohov 

V obci Rohov se pohybuje míra rizika pro posouzená ohrožení podle stanovených indexů, 

v hodnotách od 12 do 16, což opět odpovídá středně vysokému riziku a stav bezpečnostní 

situace je akceptovatelný. 

Strahovice 

Další obcí v mikroregionu jsou Strahovice, které dosahují hodnot od 12 – 16, 

jež jsou přiřazeny pro středně vysoké riziko a tedy akceptovatelný stav bezpečnostní 

situace.  

Sudice 

V případě obce Sudice vyšla míra rizika pro zkoumaná ohrožení, na základě stanovených 

indexů bezpečnostních rizik, v rozsahu 13 – 17. To demonstruje středně vysoké riziko  

a stav bezpečnostní situace obce je akceptovatelný. 

Štěpánkovice 

Ve Štěpánkovicích vyšla situace, po dosazení všech hodnot do tabulky v Excelu,  

míra rizika v rozmezí 11 – 15, což se rovná středně vysokému riziku a tudíž 

akceptovatelnému stavu bezpečnostní situace. 

Třebom 

V obci Třebom se výsledná míra rizika pohybuje od 11 do 14. Proto je tato obec řazena  

do středně vysoké míry rizika a stav bezpečnostní situace je taktéž akceptovatelný. 

Hněvošice 

V případě Hněvošic, je situace stejná jako v Bolaticích. Po dosazení všech indexů  

a přepočítání podle vzorců, vyšla míra rizika v rozsahu 21 – 25, proto lze hodnotit 

bezpečnostní situace v obci Hněvošice jako akceptovatelnou.  
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Chlebičov 

Další obcí, která prošla touto metodou je obec Chlebičov, kde vyšla míra rizika v rozsahu 

od 16 – 19, čili nižší hodnota než u přecházejících obcí, avšak stále podle tabulky 19 spadá 

vyhodnocení této bezpečnostní situace v obci do stavu akceptovatelného.  

Oldřišov 

V obci Oldřišov vyšla míra rizika v rozmezí hodnot 10 – 15. Tyto hodnoty však pořád 

spadají do kategorie se středně vysokým rizikem a bezpečnostní situace v této obci 

je akceptovatelná.  

Služovice 

V obci Služovice se pohybuje míra rizika v rozmezí 8 – 12. Proto opět i tato obec spadá  

do středně vysokého rizika a její bezpečnostní situace je akceptovatelná. Avšak jsou zde 

i posuzovaná ohrožení, která spadají do nízké míry riziky a to konkrétně dopravní nehody. 

To může být způsobeno nízkou frekvencí dopravy, dále primární zdravotnické zásahy 

a narušení veřejného pořádku, které mají hodnotu 8 a to hlavně díky indexu připravenosti, 

který má u těchto ohrožení hodnotu 1. To znamená, že pokud dojde k mimořádné události, 

která si vyžádá příjezdu těchto základních složek IZS, je tato obec dobře dostupná.   

Velké Hoštice 

Velké Hoštice jako druhé ze všech vesnic mikroregionu měly rozdílný výsledek. 

Pro stanovené ohrožení dopravní nehody a u primárních zásahů ZZS vyšla hodnota 9, 

což spadá do nízké míry rizika a stav bezpečností situace z hlediska dopravních nehod 

je dobrý. Avšak zbytek posuzovaných ohrožení se pohybuje v rozmezí od 12 – 14,  

tudíž již spadá do míry rizika středně vysokého a stavu bezpečnostní situace  

obce jako akceptovatelného. 
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Všechny výsledky jsou zaneseny do tabulky 33, která přehledně znázorňuje stav 

bezpečnostní situace a míru bezpečnostního rizika v obcích.  

Tabulka 33: Výstup z metody [autor] 

Název obce Míra rizika Stav bezpečnostní situace 

Bolatice 21 - 25  

 

 

 

 

 

 

Akceptovatelný 

 

Hněvošice 21 – 25 

Chlebičov 16 – 19 

Chuchelná 18 - 25 

Kobeřice 15 – 21 

Kravaře 12 - 18 

Oldřišov 10 - 15 

Rohov 12 – 16 

Služovice  8 – 12 

Strahovice 12 - 16 

Sudice 13 – 17 

Štěpánkovice 11 – 15 

Velké Hoštice 9 - 14 

Třebom 11 – 14 

Mikroregion  15 – 21  

Stav bezpečnostní situace pro mikroregion Hlučínsko-západ je stejně akceptovatelný, jako 

ve všech jeho obcích, protože míra rizika se pohybuje v rozmezí od 15 – 21. 
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7.6 Dílčí závěr  

Shrnutí bezpečnostní situace v mikroregionu Hlučínsko-západ 

Jak je patrné z  obrázku 9, všechny obce spadají do kategorie střední míry rizika  

tedy do akceptovatelné bezpečnostní situace. Obec Služovice a Velké Hoštice některými 

posuzovanými ohroženími spadají do nízké míry rizika. Žádné obce ani jediným 

ohrožením, které bylo posuzováno, nespadá do míry rizika vysokého a není ani na mezní 

hranici. Proto lze celou studii k posouzení bezpečnostní situace vyhodnotit jako úspěšnou, 

jelikož je stav bezpečnostní situace z hlediska míry bezpečnostního rizika, akceptovatelný.  

 

Obrázek 9: Znázornění míry bezpečnostního rizika v jednotlivých obcích [autor] 
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8 Závěr  

Mimořádné události, ať již přírodní nebo vznikající v souvislosti s lidskou činností,  

jsou nedílnou součástí prostředí, ve kterém se naše společnost rozvíjí. Úkolem státu  

je zajištění bezpečnosti chráněných zájmů, životů a zdraví občanů, majetku, životní 

prostředí a v neposlední řadě i samotné existence státu jako takového. Bezpečnost je tedy 

stav, kdy je přijatelná pravděpodobnost vzniku újmy na chráněných zájmech. Pomocí 

nástrojů jako je krizové, havarijní plánování, ochrana obyvatelstva a bezpečnostní 

strategie, zabezpečuje stát přípravu na mimořádné události.  

V této diplomové práci je vycházeno z toho, že je stát rozdělen na kraje a obce,  

které se podílejí na zajišťování bezpečnosti svých obyvatel. Právě obce jsou předmětem 

posuzování. V tomto případě mikroregion Sdružení obcí Hlučínska-západ, kde při aplikaci 

metody pro stanovení rizika územního celku došlo k naplnění cíle, kterým  

bylo vypracování studie k bezpečnostní situaci na zvoleném území. 

V teoretické části této práce byly vymezeny pojmy, které souvisejí s aplikovanou metodou, 

dále je zde rozebrána situace v zahraničí a to z pohledu forem analýz a hodnocení rizik, 

které jsou používané ve Spolkové republice Německo a jaké výsledky a nástroje přináší 

projekt SIPROCI. Poté následuje podkapitola, která se zaobírá některými metodami 

užívanými v našem státě. Z této části se vymezil model, který je potřeba ověřit  

na zvoleném území v praktické části. 

Praktická část se zabývá popisem časově a finančně nenáročné metody, kterou je možno 

aplikovat na územní celek. Po určení všech potřebných indexů, je možné na základě 

dostupných dat, která jsou v této kapitole také uvedena, aplikovat danou metodu.  

Podle výsledků dílčích analýz ohrožení, zranitelnosti a připravenosti, ze kterých metoda 

vychází, bylo možné určit výslednou míru bezpečnostního rizika, která se vypočetla  

na základě zadaných indexů v programu Microsoft Excel. Na základě tohoto výstupu bylo 

možné posoudit bezpečnostní situaci, která je ve všech obcích sdružení akceptovatelná  

a ve dvou případech (Velké Hoštice a Služovice) dokonce některá ohrožení spadají  

do nízké míry rizika.  
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