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Anotace 

KLEINOVÁ, Věra. Bezpečnostní studie územního celku obce s rozšířenou působností 

Soběslav. [Diplomová práce]. Ostrava: Vysoká škola Báňská – Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2015. 53 s. 

Diplomová práce se zabývá bezpečnostní situací na území ORP Soběslav. Práce 

je členěna na tři základní oblasti. Teoretická úvodní část je zaměřena na základní údaje 

o ORP Soběslav a popis daného území. V praktické části práce je provedena identifikace 

rizik, která se v daném území vyskytují. Vyhodnocení těchto rizik bylo provedeno pomocí 

analýzy hodnotící rizika v území. Na základě výsledků analýzy jsou vyhodnocena 

nejzávažnější rizika na území ORP Soběslav. Závěrečná část obsahuje hodnocení sil 

a prostředků zajišťujících bezpečnost v území - využití při zdolávání mimořádných 

událostí v hodnoceném území v závislosti na výsledných rizicích. V neposlední řadě jsou 

navržena opatření pro zmírnění nejzávažnějších rizik.  
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This thesis deals with the safety situation in ORP Soběslav. The thesis is divided into three 

basic parts. Theoretical introductory part is focused on basic information about 

ORP Soběslav a description of the territory. In the practical part is identification of risks 

that occur in a scope territory. Evaluation of these risks was carried out using analysis 

evaluating risks on the area. Evaluated based on analyzes of the most serious risks to the 

field of responsible ORP Soběslav. The final part contains an assessment of the forces and 

means of ensuring safety in the area - use during emergency events in the evaluated area, 

depending on the resulting risks. On the end are proposed measures to mitigation the most 

serious risks. 
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ÚVOD 

Již odedávna se lidská společnost potýká s událostmi, které mohou mít nepříznivý dopad 

na životy a zdraví osob či zvířat, majetek, životní prostředí a v neposlední řadě 

na celistvost a svrchovanost celého státu. V minulosti bylo lidstvo ohrožováno převážně 

mimořádnými událostmi přírodního charakteru. Postupem doby s rozvojem průmyslu, 

dopravy a nových technologií začínají vznikat události antropogenního charakteru 

nebo události kombinované, které vznikají kombinací výše uvedených.  

V současné době se zaměřujeme převážně na problematiku předcházení mimořádným 

událostem. Z hlediska hodnocení rizika jsou používány různé metody, jejichž cílem 

je identifikovat možná rizika a vyhodnotit zda jsou přijatelná či nikoli. V závislosti 

na výsledcích analýzy se snažíme rizika minimalizovat a následně navrhovat opatření 

pro jejich zmírnění. Při hodnocení rizik musíme mít stále na paměti fakt, že rizika nelze 

eliminovat na nulovou hranici.  

Diplomová práce se zabývá zhodnocením úrovně bezpečnosti územního celku obce 

s rozšířenou působností Soběslav (dále jen „ORP Soběslav“) pomocí bezpečnostní studie. 

Důvodem k vypracování této studie je tendence neustálého zlepšování prevence 

vůči mimořádným událostem.  

V rámci bezpečnostní studie bude provedena charakteristika daného územního celku. 

Pro vypracování analýzy rizik území bude použita analýza vzniku mimořádných událostí.  

Při tvorbě této analýzy se vycházelo z přehledu událostí, které studovanou oblast zasáhly 

v minulosti a také k bezpečnostně významným objektům, které se na území nacházejí. 

V návaznosti na výsledky analýzy bude navržena strategie pro zmírnění rizik 

a případné návrhy na opatření.  

Cíle práce: 

− charakteristika posuzovaného území ORP Soběslav; 

− sumarizace složek zajištujících bezpečnost území ORP Soběslav; 

− analýza statistických data o mimořádných událostech na ORP Soběslav; 

− vyhodnocení rizik vzniku mimořádných událostí vhodnou metodou; 

− návrh opatření pro zmírnění rizik. 
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1 REŠERŠE LITERATURY 

Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), 

ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon stanovuje působnosti a pravomoci státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě 

na krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším 

napadením, a při jejich řešení a při ochraně kritické infrastruktury a odpovědnost 

za porušení těchto povinností. Pro tuto práci bude přínosný § 18 a § 19 zákona, který 

se věnuje orgánům obce s rozšířenou působností. 

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky integrovaného 

záchranného systému a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis, 

působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva 

a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události 

a při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu 

vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu 

Bernartík, A., Maléřová, L.: Analýza rizik území, 1. vyd. Ostrava: Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010. ISBN 978-80-7385-082-1 

Hlavním cílem této publikace je čtenáře seznámit s principy analýz rizik na daném území. 

Může se jednat o území různé velikosti např. obce, města nebo kraje. V úvodní části jsou 

definovány důležité pojmy, jako je bezpečnost, riziko, nebezpečí a havárie. Také jsou 

zde rozděleny druhy a typy mimořádných událostí. Dále publikace popisuje jednotlivé typy 

analýz a vhodnost jejich využití pro dané území. Část publikace se také věnuje 

problematice přepravy nebezpečných látek a ochraně kritické infrastruktury.  

Krömer, A., Musial, P., Folwarczny, L.: Mapování rizik, Ostrava: Sdružení požárního 

a bezpečnostního inženýrství, 2010. ISBN 978-80-7385-086-9   

Tato publikaci se zabývá popisem metody mapování rizik, kterou vyvinul, na základě 

doporučené metodiky Evropskou unií, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. 

Proces mapování rizik je identifikace území s různou úrovní rizika. Mapování rizik území 

je hodnoceno třemi základními ukazateli a to typy nebezpečí, zranitelnost území a úroveň 

připravenosti území. Výsledky mapovaní rizik se prezentují na speciálních mapách.  
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2 ZÁKLADNÍ POJMY 

V této práci budou používány důležité pojmy z problematiky bezpečnostního 

managementu a ochrany obyvatel. V této kapitole jsou důležité pojmy vysvětleny 

a definovány dle odborných publikací a právních předpisů. 

Bezpečnost – Pojem bezpečnost není v současné legislativě ani odborné literatuře jednotně 

vymezen. Terminologický slovník z oblasti krizového řízení a plánování obrany státu, 

který byl zpracován ústředními správními úřady a vydán Ministerstvem vnitra v roce 2004, 

k pojmu bezpečnost uvádí: „Bezpečnost je stav, kdy jsou na efektivní míru omezeny hrozby 

pro objekt a jeho zájmy a tento objekt je k omezení stávajících i potenciálních hrozeb 

efektivně vybaven a ochoten při něm spolupracovat.“ Obecně se pod pojmem „bezpečnost“ 

může rozumět společností (státem) stanovená (garantovaná) schopnost zamezení toho, 

aby konkrétní riziko překročilo únosnou mez. [16] 

Mimořádná událost – Podle § 2 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o IZS), se mimořádnou 

událostí rozumí „škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními 

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

provedení záchranných a likvidačních prací.“ 

Riziko – Obecné lze riziko definovat pravděpodobností výskytu nežádoucí události 

v závislosti na nežádoucích následcích. Pojem riziko tedy musíme vždy spojovat s dvěma 

veličinami, tj. pravděpodobností a následkem určitého jevu. [17] 

Zranitelnost – Pojem používaný při řízení rizik pro označení slabiny či nedostatku 

např. v území. Zranitelnost je charakterizována pomocí dvou faktorů, a to citlivost 

(náchylnost ke způsobení rizika hrozbou) kritičnost (význam aktiva pro organizaci, 

jednotlivce či systém). [10] 

Ochrana obyvatelstva – Podle § 2 písm. e) zákona o IZS se ochranou obyvatelstva 

rozumí „ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho 

života, zdraví a majetku.“ 
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3 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU 

PŮSOBNOSTÍ SOBĚSLAV 

Správní obvod ORP Soběslav se nachází na území Jihočeského kraje 

v severovýchodní části a je znázorněn na Obrázku 1 a Obrázku 2.  Území tvoří na jižní 

části Třeboňská pánev, severní část tvoří Soběslavsko – Veselská blata a ve východní části 

stoupá terén k Českomoravské vysočině. Západní a střední část území dosahuje nadmořské 

výšky 400 – 450 m. n. m.  Východní část se nachází o něco výše v nadmořské výšce 

450 – 530 m. n. m. [19] 

Na rozloze 323,87 km
2
 (území ORP Soběslav zabírá 3,22 % celkové rozlohy Jihočeského 

kraje) se zemědělská půda podílí z 59,1 %, z toho orná půda 14 126 ha 

(4,44 % orné půdy Jihočeského kraje). Podíl lesní půdy 25,5 % je výrazně podprůměrný. 

Vodní plochy se rozkládají na 7,2 % území správního obvodu, což je druhý nejvyšší podíl 

v kraji. Jedná se o běžnou kulturní krajinu, v níž jsou technické objekty v relativním 

souladu s charakterem relativně přírodních prvků. Převážně se zde vyskytují polnosti. [19] 

 

Obrázek 1: Obecně - geografická mapa správního obvodu ORP Soběslav [19] 
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Správní obvod ORP Soběslav je členěn na dva správní obvody s pověřenými obecními 

úřady – Soběslav a Veselí nad Lužnicí. Jedná se také o jediné obce 

na vymezeném území, které mají statut města. Do správního obvodu ORP Soběslav celkem 

spadá 31 obcí, rozdělených na 60 částí a dělících se na 81 základních sídelních jednotek. 

ORP Soběslav je rozděleno na 55 katastrálních území. [19]  

Na území ORP Soběslav žije 22 058 obyvatel (stav k 31.12.2013). Hustota obyvatelstva je 

68,1 osob na 1 km
2
 a je pátá nejvyšší v kraji. Průměrným věkem 42,6 roku 

se obvod řadí mezi obvody s nejstarším obyvatelstvem, což se spolu s vysokou úmrtností 

projevuje na přirozeném úbytku obyvatel. Ten byl však téměř zcela nahrazen kladným 

výsledkem stěhování, takže celkový počet obyvatel poklesl v posledních letech jen mírně. 

Jedná se o typický vesnický region, větší průmyslová výroba je ve Veselí nad Lužnicí, 

stavební a zpracovatelský průmysl v Soběslavi, obyvatelstvo taktéž dojíždí za prací 

do sousedních ORP České Budějovice a Tábor. [19] [18] 

 

Obrázek 2: Vyznačení správního obvodu ORP Soběslav v rámci širších vztahů k území [7] 
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3.1 Horninové prostředí a geologie 

Území ORP Soběslav spadá svou plochou do centrální oblasti českého masivu, tvořeného 

moldanubickým krystalinikem, v severní části oblasti moldanubického krystalinika, 

vyvřelinami moldanubického a středočeského plutonu. Údolí řeky Lužnice 

je tvořeno kvarterními a terciérními sedimenty. Četná část území, především Soběslavsko 

– Veselská blata a jihozápadní část území je součástí Třeboňské pánve. Za základní 

horniny jsou zde považovány biotitické pararuly obsahující místy značné množství vložek 

krystalických vápenců, erlánů, kvarcitů, grafitických rul, ortorul a amfibolitů. [19][18] 

Převážná část území tvoří stabilní podloží, pouze v některých lokalitách, zejména na území 

Veselí nad Lužnicí, je podloží tvořeno tekutými písky. Sesuvy půdy nejsou 

na daném území zaznamenány a radonové riziko je nízké ve značné části území, především 

v údolí řeky Lužnice. Nerostná bohatství na tomto území zaznamenáváme pouze ve třech 

surovinách, jedná se o ložiska písku, štěrkopísku a cihlářské hlíny. Těžba štěrkopísku 

aktivně probíhá v katastrálním území Veselí nad Lužnicí a Horusic. Těžba cihlářské hlíny 

byla zastavena. [18] 

3.1.1 Hydrogeologická charakteristika 

Území ORP Soběslav lze rozdělit do dvou základních typů hydrogeologických struktur - 

hydrogeologický masív a pánevní sedimentární struktura. Intenzita, hloubka zvětrání 

a rozpukání horniny více ovlivňují filtrační parametry než závislost 

na horninovém druhu.   Charakteristickým rysem v daném území z hlediska hydrogeologie 

je rychlé lokální proudění podzemní vody v rámci hydrogeologických povodí, která jsou 

zpravidla shodná s hydrologickými povodími. V rámci vodního hospodářství 

je nejvýznamnější oblast Třeboňská pánve, která poskytuje nejvhodnější možnost čerpání 

podzemních vod. [18] 

3.2 Hydrologická charakteristika 

Celé území ORP Soběslav spadá do povodí Vltavy. Územím protékají dvě řeky – Lužnice 

a Nežárka. Město Veselí nad Lužnicí se nachází na soutoku Lužnice a Nežárky. 

a Bechyňského potoka.  Následujícím městem po toku Lužnice je Soběslav, ve které se 

do Lužnice vlévá Černovický potok. Územím dále protékají další drobnější toky, jedná se 



 

7 

o 21 potoků a 3 stoky. Největším rybníkem v předmětném území je Horusický rybník, 

který se nachází u jižní hranice ORP Soběslav. Ostatní rybníky jsou menších rozměrů. 

Mezi nejzajímavější se řadí Nový rybník v Soběslavi, který je přírodní památkou a jsou 

v něm plovoucí ostrovy. [18] 

V předmětném území se nachází oblast Třeboňské pánve v chráněné oblasti přirozené 

akumulace vod. Zásoby podzemních vod jsou na daném území využitelné pouze 

pro zásobování lokálních objektů. Využitelná vydatnost zpravidla nedosahuje hodnot 

1 l/s a pouze výjimečně může dosáhnout hodnoty 3 l/s. Využití podzemních vod 

v zájmovém území je především pro zásobování vodovodů menších obcí, pro zemědělské 

podniky a ve značné míře pro individuální zásobování domácností. [18] 

Vzhledem k velkému výskytu využívané orné půdy je zde pouze nízká akumulační 

schopnost krajiny. Z ekologického hlediska je 80 % délky povrchových vod považována 

za rizikové a z hlediska chemického složení se jedná o 35 % délky povrchových vod. [18] 

V minulosti byla značná část vodních toků poznamenána nevhodnými úpravami koryt. 

Jednalo se především o napřímení vodních toků, zatrubnění nebo zakrytí úseků vodních 

toků, zpevnění říčního břehu, úprava příčného profilu koryta apod. Tyto úpravy byly 

prováděny z důvodu protipovodňové ochrany, urbanizace území, zemědělstvím, výroby 

elektrické energie a dodávek vody. Dalšími „negativními“ zásahy do vodních toků jsou 

převážně výstavby hrází a jezů, které znemožňují migraci vodních organismů. Jakost vody 

je ovlivňována vypouštěním odpadních vod z bodových a plošných zdrojů. [18] 

3.3 Klimatické podmínky 

Území ORP Soběslav celkově spadá do tří klimatických oblastí. Pro zajímavost území 

Jihočeského kraje spadá do deseti klimatických oblastí, jedná se o sedm mírně teplých a tři 

chladné. Klimatické oblasti se dělí dle dlouhodobě sledovaných srážkových úhrnů 

a průměrných teplot. [18] 

Převážně polovina daného území, zejména severní oblast včetně města Soběslavi, spadá 

do klimatické oblasti MT7. Jižní a západní část území spadá do oblasti MT10. Tato oblast 

zahrnuje soustavu jihočeských rybníků jdoucích od Veselí nad Lužnicí až po Třeboň. 

Plošně nejmenší klimatickou oblastí je MT9 a ta pokrývá východní část území.  
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Popis klimatických oblastí na základě informací a dat Ústavu geoniky Akademie věd 

České republiky [18][7]: 

„MT7 – Normálně dlouhé, mírné, mírně suché léto, přechodné období krátké 

s mírným jarem a mírně teplým podzimem. Zima normálně dlouhá, mírně teplá, suchá 

až mírně suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

MT9 – Dlouhé léto, teplé a suché až mírně suché, přechodné období krátké 

s mírným až mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima krátká, suchá a mírná 

s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

MT10 - Dlouhé léto, teplé a mírně suché, krátké přechodné období s mírně teplým jarem 

a mírně teplým podzimem. Zima krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním 

sněhové pokrývky.“  

3.4 Přírodní a krajinný ráz 

Území ORP Soběslav je typickým vesnickým regionem, má nízkou úroveň urbanizace 

a velké množství přírodních památek. Koncentrace výroby je nízká a tím je pozitivně 

ovlivněna kvalita životního prostředí. [18] 

Národní parky a přechodně chráněná plocha se v území nevyskytuje. Území disponuje 

chráněnou krajinnou oblastí Třeboňsko (dále jen CHKO Třeboňsko), která 

se nachází v jihovýchodním cípu, o celkové výměře 44,2 ha a s třemi zónami ochrany. 

CHKO Třeboňsko se začleňuje do biosférické rezervace UNESCO. Dalším významným 

chráněným územím v dané oblasti je národní přírodní rezervace Ruda, která má celkovou 

výměru 0,5 ha. Jedná se o maloplošné území rašelinišť s hojným výskytem ohrožené 

rosnatky okrouhlolisté. [18] 

Na území ORP Soběslav je evidováno 7 přírodních rezervací včetně ochranných pásem. 

Jedná se o [18]: 

 Horusická blata (k.ú.Horusice) 

 Pískový přesyp u Vlkova (k.ú. Vlkov nad Lužnicí) 

 Borkovická blata (k.ú. Borkovice) 

 "Rod"- přírodní rezervace (k.ú. Val u Veselí nad Lužnicí) 

 Přírodní rezervace "Kozohlůdky" (k.ú. Borkovice) 
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 "Dráchovské tůně" (k.ú. Dráchov) 

 "Dráchovské louky" (k.ú. Dráchov) 

Dále je na území evidován jeden přírodní park (Černická obora), šest přírodních památek 

a sedm památných stromů.  

Oblast NATURA 2000 

Jedná se o soustavy chráněných území na poli evropského významu, které vytvářejí 

na svých územích členské státy Evropské Unie. Cílovým prvkem ochrany jsou živočišné 

a rostlinné druhy a různé typy stanovišť, která jsou v rámci celoevropského pohledu 

nejcennější nebo jsou zařazeny mezi nejvíce ohrožené druhy. Soustava NATURA 2000 

je tvořena dvěma směrnicemi „o stanovištích“ - 92/43/EHS a „o ptácích“ - 2009/147/ES. 

Z hlediska Evropské unie se tyto předpisy řadí mezi nejdůležitější. [18] 

V rámci území ORP Soběslav spadá pod ochranu evropsky významných lokalit NATURA 

2000 dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, šest lokalit a jedna ptačí oblast o rozloze 4,9 ha. Předmětné lokality jsou Lužnice 

– Nežárka 16,2 ha (k.ú. Veselí nad Lužnicí, Horusice, Soběslav), Nadějská soustava 

(k.ú. Val u Veselí nad Lužnicí, Vlkov nad Lužnicí), Borkovická blata – rašelinný les 

(k.ú. Borkovice, Komárov, Klečaty, Zálší) Ruda - rašelinný les (k.ú.Horusice), Malý 

Horusický rybník (k.ú.Horusice), Písečný přesyp u Vlkova (k.ú. Vlkov nad Lužnicí). [18] 

Na území ORP Soběslav se nacházejí i staré ekologické zátěže. Největší ekologická zátěž 

je evidována v Soběslavi v areálu dřevařských závodů. Mezi další zátěže a kontaminované 

plochy jsou zařazeny bývalé a neoficiální skládky a plochy bývalých fabrik v Borkovicích, 

Veselí nad Lužnicí, Soběslavi a Žíšově. [18] 

3.5 Dopravní infrastruktura 

Dopravní infrastrukturu na území ORP Soběslav využíváme silniční a železniční. 

V Soběslavi je sice letiště, ale to slouží k soukromým účelům pro malá nízkokapacitní 

letadla. Železniční i silniční doprava na daném území je poměrně dobře zajištěna.  
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3.5.1 Silniční doprava 

Územím prochází dálnice D3, která je nově zrealizována v úseku Veselí – Soběslav – 

Tábor – Lažany, tj. v úseku 104 – 62 km. [18] 

Silnice I. tř. je určena převážně pro dálkovou a mezistátní dopravu. Územím prochází dvě 

silnice tohoto druhu o celkové ploše 26,25 km
2
. Severojižním směrem prochází silnice I/3 

Tábor – Č. Budějovice, západovýchodním směrem  I/23 Kardašova Řečice – Jindřichův 

Hradec. [18] 

Silnice II. tř. jsou učeny zejména pro dopravu mezi okresy. Územím prochází celkem pět 

silnic tohoto druhu o celkové ploše 59,99 km
2
. Jsou to silnice II/135 Sudoměřice 

u Bechyně – Soběslav – Tučapy, Budislav, II/136 Tučapy – Hlavňov, II/603 Veselí n.L. – 

Horusice, II/159 přes Dráchov, II/147 přes Sviny , Drahov. [18] 

Silnice III. tř. slouží zejména pro dopravu mezi jednotlivými obcemi. V celém území 

ORP Soběslav se nachází hojnost silnic tohoto druhu o celkové ploše 151,17 km
2
. [18] 

Pro dopravu v jednotlivých obcích slouží místní a účelové komunikace, které jsou součástí 

komunikačního systému obce. Pro evidenci těchto komunikací sobce vedou pasport 

místních komunikací.    

 

Obrázek 3: Silniční infrastruktura na území ORP Soběslav [7] 



 

11 

3.5.2 Železniční doprava 

 Územím prochází celostátní železniční dráha, která je zejména určena pro dálkovou 

a mezistátní dopravu. Severojižním směrem prochází IV. tranzitní železniční koridor (trať 

220), na ni navazuje ve Veselí nad Lužnicí trať 225 do Jindřichova Hradce – směr Jihlava 

a trať do Českých Velenic. Podstatný železniční uzel tvoří město Veselí nad Lužnicí, 

z kterého je možno se po železnici vydat čtyřmi směry na Prahu, České Budějovice, Brno 

a České Velenice. [18] 

Železniční trať regionálního charakteru se v území nevyskytuje. V současné době 

je na daném území budován IV. tranzitní železniční koridor. Jedná se o hlavní dálkový 

železniční tah mezi Děčínem a Horním Dvořištěm. Cílem vybudování koridoru 

je propojení Berlína a Drážďan s Lincem. Jedná se o významné vnitrostátní spojení 

pro vysokorychlostní spoje.  

3.6 Průmysl a výroba 

Z hlediska hospodářské stránky se jedná o území zpravidla s drobným podnikáním. 

Na území ORP Soběslav se nachází jen několik větších podniků a výrobních závodů. 

Rozvojové plochy pro výrobu a podnikání jsou navrženy v územních plánech jednotlivých 

obcí.  Registrovaná nezaměstnanost na území ORP Soběslav se pohybuje okolo 10,6 %, 

což je mírně nad republikovým průměrem – 10,3 % a i nad průměrem v Jihočeském kraji – 

8,6 %. Průmysl převládá především ve městech, jedná se tedy o Soběslav a Veselí 

nad Lužnicí, ve vesnicích se vyskytuje pouze sporadicky a převážně jen jako menší závod 

s počtem zaměstnanců v řádu několika desítek osob. [18] 

V Soběslavi se jedná především o následující větší podniky pro výrobu: BOHEMIA 

ASFALT, s.r.o. a Vialit Soběslav spol s r.o. – výroba asfaltových směsí, FRISCHBETON 

s.r.o. – výroba betonu, Spilka a Říha s.r.o. – stavebnictví, JIHOSTAV Soběslav, s.r.o. – 

stavebnictví, GESTO Products s. r. o. – stavebnictví, Rašelina a.s. – zpracování rašeliny, 

Impregnace Soběslav a.s. – výroba řeziva, sloupů, impregnace, MOTOR JIKOV 

strojírenská a.s. – výroba malé zemědělské techniky, BANES, spol. s.r.o. – výroba 

a montáž strojírenských dílů, Strojírna Soběslav s.r.o. – výroba strojů a strojních dílů, 

FERT a.s. – výroba betonářské oceli, M belt s.r.o. – výroba řemenů, transportních pásů, 
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dopravníků, České houby a.s. – výroba hub, GOLDIM spol. s.r.o. – výroba zdravé výživy. 

[18] 

Ve Veselí nad Lužnicí se jedná o výrobní firmy JINOS-AGRO spol. s.r.o. – zemědělství, 

Partner in Pet Food CZ s.r.o. – výroba krmiv, VESCO, spol. s r. o. – výroba mouky, 

FONTEA a.s. – výroba limonád, Efko CZ s.r.o. – výroba konzervované zeleniny, MABA 

Prefa spol. s.r.o. – výroba betonových prefabrikátů, RM GASTRO, s.r.o. – výroba nerez 

výrobků pro gastronomii, Stavební firma JURMAN, ZELENKA spol. s.r.o. – stavebnictví, 

BAUSERVIS s. r. o. – stavebnictví, Teufelberger spol. s r.o. – výroba lan,  Grena a.s. – 

výroba nehořlavých desek, Zemědělské družstvo Horusice – zemědělství (Horusice). [18] 

Významnější firmy sídlí i v menších obcích. V obci Dírná se nachází KOVO Dírná s.r.o. – 

výroba vrat a plotů a Lihovar Lžín, spol. s.r.o. – výroba destilátů. V obci Borkovice G & H 

Plus, s.r.o. – výroba krabic a kartonů. Madeta a.s. – zpracování mléka, se sídlem v obci 

Řípec, ale výrobna se nachází v průmyslové zóně u Veselí nad Lužnicí. V Mažicích je 

Sempra Mažice s.r.o. – pěstování jahodníkové sadby. [18] 

Rozdělení ekonomických subjektů dle vybraných odvětví můžeme vidět na Obrázku 4. 

Nejvyšší podíl tvoří obchod, ubytování, stravování a pohostinství – 22,4 %, na druhé místo 

se řadí stavebnictví – 17,6 %, třetí místo obsadil průmysl – 13,5 % a na poslední místo se 

řadí zemědělství, lesnictví a rybářství – 8,2 %. [18] 

 

Obrázek 4: Podíl ekonomických subjektů podle vybraných odvětví ekonomické činnosti (%)
1
 

                                                 
1
 Zdroj dat: Český statistický úřad – k datu 31. 12.2013 

zemědělství, lesnictví a 
rybářství 

průmysl 

stavebnictví 

obchod, ubytování, 
stravování a pohostinství 
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3.7 Občanská vybavenost 

Podle § 2 odst. 1 písm. k) bodu 3. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), je občanská vybavenost definována jako stavby, 

zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči 

o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva. 

 Dostupnost občanské vybavenosti v daném území je poměrně dobrá. Jestliže není 

občanská vybavenost přímo v místě bydliště, jsou dojezdové vzdálenosti v rámci celého 

území do 20 km. 

V ORP Soběslav je k 26.3.2011 trvale obydleno 5 316 domů, z toho je 5 114 rodinných 

domů. Trvale obydlených bytů je 8 385. [18] 

Školství 

Tabulka 1: Přehled škol na území ORP Soběslav; Zdroj dat [18] 

Druh školy Sídlo 

Středoškolské a speciální: 

Střední odborná škola pro tvorbu a ochranu životního 

prostředí 

Veselí nad Lužnicí 

Gymnázium Soběslav 

Odborné učiliště a praktická škola Soběslav 

Základní umělecká škola Soběslav, Veselí nad Lužnicí 

Základná školy: Soběslav – 2x, Veselí nad 

Lužnicí – 2x, Tučapy 

Mateřské školy: Soběslav – 2x, Sviny, Tučapy, 

Veselí nad Lužnicí – 3x, Zlukov 

 

Kultura, sport a rekreace 

Kulturním a sportovním centrem v ORP Soběslav je město Soběslav a Veselí nad Lužnicí. 

Soběslav disponuje Kulturním domem, kinem, Domem dětí a mládeže, veřejnou 

knihovnou, muzeem, zimním stadionem, krytou tenisovou halou, sportovní halou, 

sportovním areálem s tenisovými kurty, fotbalovým hřištěm a bazénem. Dále se ve městě 

nachází několik fit a wellness center.  Ve Veselí nad Lužnicí se nachází Kulturní dům, 
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Středisko pro volný čas dětí, veřejná knihovna, muzeum, zimní stadion, tenisové kurty, 

sportovní hala, fotbalové hřiště. V Zálší a Mažicích je jezdecký oddíl, v Žíšově střelnice, 

a v ostatních obcích jsou místní fotbalová hřiště a menší sportoviště či kulturní domy. [18] 

V ORP Soběslav se nachází několik ubytovacích zařízení v podobě hotelů, penzionů, 

ubytoven a kempů.  

Zdravotnictví a sociální oblast 

Poliklinika se nachází ve Veselí nad Lužnicí a Soběslavi. Na území ORP Soběslav se dále 

nachází 4 domovy důchodců, 5 domů s pečovatelskou službou. Lékařské služby zajišťují 

obvodní lékaři, zubaři a další specialisté ve městech Veselí nad Lužnicí a Soběslavi. [18] 

Ostatní služby 

Obvodní oddělení Policie ČR se nachází ve Veselí nad Lužnicí a Soběslavi, tato města 

disponují i městkou policií. Požární stanice HZS ČR a výjezdová základna ZZS se nachází 

v Soběslavi. Jednotky sboru dobrovolných hasičů jsou ve většině obcí ve správním obvodu 

ORP Soběslav. Pošta se nachází ve 4 obcích, hřbitovy ve 14 obcích a pohřební služba 

ve 2 obcích. [18] 

3.8 Technická vybavenost 

Technickou vybavenost území lze považovat za úroveň celorepublikového průměru. 

Technickou vybavenost lze charakterizovat jako pokrytí daného území inženýrskými 

sítěmi. Jedná se především o vodovodní sítě, kanalizační systém, zásobování elektřinou 

a teplem. 

Zásobování pitnou vodou 

V rámci ORP Soběslav je napojeno na centrální vodovodní sítě 82 % obyvatelstva. 

Úpravna vody Plav z vodárenské nádrže Římov zásobuje převážnou část obyvatel 

zájmového území. Jedná se o severní část území a město Soběslav. Některé obce v jižní 

části jsou zásobovány pitnou vodou pomocí úpravny podzemních vod v Dolním Bukovsku. 

Jedná se o největší úpravnu podzemních vod v Jihočeském kraji. Prameniště těchto 

podzemních vod je v Třeboňské pánvi. Ostatní zdroje vody jsou drobné zdroje místního 

významu. [18] 

 



 

15 

Tabulka 2: Způsoby zásobování obcí pitnou vodou; Zdroj dat [18] 

Zdroj pitné vody Napojené obce 

Úpravna vody Plav z vodárenské nádrže 

Římov 

Soběslav, Dráchov, Klenovice, Myslkovice, 

Přehořov, Roudná, Řípec, Sedlečko u 

Soběslavi, Skalice, Zlukov, Zvěrotice, 

Žíšov 

Skupinový vodovod SMO Bukovská voda Veselí nad Lužnicí, Drahov, Val 

Individuální zdroje vody – studny  Vlkov, Mezná, Třebějice a Chotěmice 

Centrální vodovod ze zdrojů místního 

významu - vrty 

Borkovice, Budislav, Dírná, Hlavatce, 

Katov, Komárov, Mažice, Sviny, Tučapy, 

Vesce, Vlastiboř, Zálší 

 

Kanalizační systém a čištění odpadních vod 

V rámci území ORP Soběslav je napojeno na kanalizační síť celkem 88 % obyvatel. 

Některé obce mají vybudované pouze dílčí úseky jednotné kanalizační soustavy. 

Kanalizační síť slouží pro splaškové i dešťové vody. Vyústění odpadních vod je 

po přečištění zpravidla do řek, potoků a rybníků. [18] 

Na území ORP Soběslav se celkem nachází 11 obcí, které mají minimálně jednu čističku 

odpadních vod (dále jen „ČOV“) a 20 obcí, které ČOV nemají. Některé z nich plánují 

do budoucna realizaci ČOV. [18] 

Tabulka 3: Přehled obcí a ČOV; Zdroj dat [18] 

Obce mající ČOV Klenovice, Roudná, Skalice, Soběslav 

(obecní ČOV + ČOV firmy Strabag 

Soběslav), Veselí nad Lužnicí (obecní ČOV 

a ČOV firem Jihotvar, Grena, 

MabaPrefa, Strabag), Tučapy, Vlkov, 

Sedlečko u Soběslavi, Myslkovice, Sviny, 

Skalice (Rybova Lhota)  
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Obce, které nemají ČOV Borkovice, Budislav, Dírná, Drahov, 

Dráchov, Hlavatce, Chotěmice, Katov, 

Mažice, Mezná, Přehořov, Řípec, Třebějice, 

Val, Vesce, Vlastiboř, Zálší, Zlukov, 

Zvěrotice, Žíšov 

 

Zásobování energiemi  

Zásobování území elektrickou energií je zajištěno pomocí přenosových soustav 

nadzemního a podzemního vedení, elektrických stanic a výroben elektřiny. 

Poskytovatelem elektrické energie na území ORP Soběslav zajišťuje společnost ČEPS, a.s. 

a E.on Distribuce, a.s. Ve Veselí nad Lužnicí, Roudné, Hamru, Dráchově a Soběslavi 

se nacházejí malé vodní elektrárny. Fotovoltaická elektrárna je umístěna v Dírné 

a Vlastiboři a v Soběslavi se nachází ještě bioplynová stanice. Trafostanice jsou v obcích 

a větších výrobních firmách. [18] 

Zásobování plynem je zajištěno pouze v 6 obcích a to v Dráchově, Soběslavi, Svinech (k.ú. 

Sviny, k.ú. Kundratice), Řípci, Veselí nad Lužnicí a Žíšově. [18] 

Centrální zásobování teplem pomocí rozvodů z kotelen je zajištěno ve městech Veselí nad 

Lužnicí a Soběslavi. [19]  
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4 SLOŽKY ZAJIŠTUJÍCÍ BEZPEČNOST NA ÚZEMÍ ORP 

SOBĚSLAV 

Zajištění bezpečnosti na území České republiky vyplývá z právního prostředí zákona 

č. 110/1998 Sb., o zajištění bezpečnosti české republiky. V rámci bezpečnosti České 

republiky používáme pojem bezpečnosti státu, kterou rozdělujeme na vnější a vnitřní 

bezpečnost státu. Prakticky bezpečnost zajišťují základní a ostatní složky integrovaného 

záchranného systému (dále jen „IZS“), orgány státní správy a územní samosprávy. 

Na zajištění bezpečnosti se dále podílejí právnické a podnikající fyzické osoby a fyzické 

osoby, kterým tyto povinnosti ukládá zákon (např. krizový zákon [22]).  

4.1 Hasičský záchranný sbor kraje s působností na území ORP Soběslav 

Ve městě Soběslav je zřízena požární stanice HZS kraje, která spadá pod územní odbor 

Tábor HZS JčK. Územní odbor Tábor je zřízen za účelem, aby plnil úkoly pro zajištění 

integrovaného záchranného systému, výkonu státní správy na úseku požární ochrany, 

krizového řízení a ochrany obyvatelstva.  

Požární stanice Soběslav se řadí do kategorie JPO I. Jedná se o jednotku hasičského 

záchranného sboru s územní působností převážně do 20 minut jízdy z místa dislokace, 

výjezd jednotky je do 2 minut od vyhlášení poplachu jednotce. [15] 

Jedná se o požární stanici typu P1 – stanice umístěná v obci s počtem obyvatel do 30 tisíc 

nebo v části obce, kde jednotka hasičského záchranného sboru kraje zabezpečuje výjezd 

družstva o zmenšeném početním stavu
2
. Tato stanice má předurčenost pro zásahy 

k nebezpečným látkám. Celkový počet příslušníků na požární stanici činní 19 příslušníků 

a slouží ve třech 24 hodinových směnách. Sloužící směna je v minimálním počtu 

4 příslušníků a velitel.  

4.2 Jednotky sboru dobrovolných hasičů 

V závislosti na Požárním poplachovém plánu Jihočeského kraje, který vychází z plošného 

pokrytí Jihočeského kraje jednotkami požární ochrany, je zřízeno na území ORP Soběslav 

                                                 
2
 Vyhláška 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů 
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celkem 1 jednotka požární ochrany s územní působností a 30 jednotek požární ochrany 

s místní působností. [3] 

Jednotky požární ochrany (dále jen „JPO“) jsou zřízeny téměř ve všech obcích, kromě 

Sedlečka u Soběslavi a Mezné.  

Rozdělení JPO na území ORP Soběslav dle kategorií je následovné [3]: 

 I – HZS PS Soběslav – viz předchozí kapitola 4.1 

 III/1 – Tučapy, Veselí nad Lužnicí 

 V/1 – Budislav, Dírná, Lžín, Drahov, Dráchov, Hlavatce, Chotěmice, 

Katov, Klenovice, Komárov, Mažice, Myslkovice, Přehořov, Roudná, 

Řípec, Skalice, Sviny, Třebějice, Val, Vlastiboř, Vlkov, Zálší, Zlukov, 

Zvěrotice, Žíšov – zřizovateli jsou příslušné obce 

 VI – Žíšov – zřizovatel Transgas, a.s., Veselí nad Lužnicí 

JPO na území ORP Soběslav disponují následující technikou [3]: 

 Cisternová automobilová stříkačka – 7 ks 

 Rychlý zásahový automobil – 2 ks 

 Dopravní automobil – 5 ks 

 Přenosná motorová stříkačka – 25 ks 

Pro převoz osob a přenosných motorových stříkaček využívají některé JPO V/1 

soukromých automobilů, nebo smluvně zajištěných dopravních prostředků.  

Dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, JPO plní tyto základní úkoly [21]: 

 provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo 

při soustředění a nasazování sil a prostředků; 

 provádí záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných 

událostech; 

 podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému 

hasičskému záchrannému sboru kraje; 

 při zdolávání požáru spolupracují jednotky požární ochrany s Policií České 

republiky; 

 plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel. 
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4.3 Obvodní oddělení Policie České republiky 

Obvodní oddělení Policie České republiky (dále jen „PČR“) se nachází v Soběslavi 

a Veselí nad Lužnicí a spadá pod Krajské ředitelství Jihočeského kraje PČR. Chod obou 

obvodních oddělení je zabezpečen nepřetržitým provozem 24 hodin denně pomocí dozorčí 

a obchůzkové služby. Na obvodním oddělení ve Veselí nad Lužnicí je celkem 

13 příslušníků. Pracují v 8, 12 a 24 hodinových směnách s tím že od 7:00 do 15:00 jsou 

v počtu 4 příslušníků a od 15:00 do 7:00 v počtu 2 příslušníků. K dispozici mají dva 

služební automobily Škoda Octavia. Na obvodním oddělení v Soběslavi je celkem 

14 příslušníků. Pracují v 8 a 12 hodinových směnách s tím že od 7:00 do 19:00 jsou 

v počtu 4 příslušníků a od 19:00 do 7:00 v počtu 2 příslušníků. K dispozici mají tři 

služební automobily Škoda Octavia. Územní působnost obvodního oddělení Soběslav je 

rozložena do 35 celků a obvodního území Veselí nad Lužnicí do 15 celků.  

K základním úkolům policistů obvodního oddělení patří ochrana bezpečnosti osob, 

majetku a veřejného pořádku ve svěřeném teritoriu, stejně jako předcházení trestné činnosti 

a plnění dalších úkolů, které ukládá PČR zákon. Při své činnosti pak vycházejí policisté 

důsledně ze zásad Community policing. [14] 

4.4 Městská policie 

Městská policie je zřízena ve městě Soběslav a Veselí nad Lužnicí. Zřizovatelem městské 

police je obce (město), v jejímž správním obvodu má městská policie pravomoci. V našem 

případě je zřizovatelem město Soběslav a Veselí nad Lužnicí. Služba není vykonávána 

v nepřetržitém provozu, ale zpravidla od 7:00 do 1:00 hodiny. V obou městech v dobu 

mimo službu mají vždy dva strážníci pohotovost. 

Městská policie Soběslav 

Je tvořena celkem 7 zaměstnanci – 1 vrchní strážník, 1 zástupce vrchního strážníka, 

3 strážníci a 2 dispečeři.  Městská policie Soběslav disponuje 1 osobním automobilem. 

Od roku 2007 je ve městě spuštěn městský kamerový dohlížecí systém (dále jen „MKDS“). 

V roce 2007 byly instalovány první 4 otočné kamery. Do roku 2013 se MKDS rozrostl až 

na stávající počet 11 otočných a 2 pevných kamer. Rovněž byla vytvořena 2 dohledová 

pracoviště a to na dispečinku Městské policie a obvodního oddělení PČR Soběslav. [12] 
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Městská policie Veselí nad Lužnicí 

Je tvořena celkem 4 zaměstnanci – 1 vrchní strážník a 3 strážníci. Ve městě Veselí 

nad Lužnicí je také zřízen kamerový systém v počtu 2 otočných kamer, 6 pevných kamer 

z čehož 3 jsou momentálně mimo provoz a 1 přenosnou kameru. Městská policie Veselí 

nad Lužnicí disponuje 1 osobním automobilem, jinak strážnici k pohybu po městě 

využívají převážně kola.  

Hlavní úkoly městské policie [11]: 

 kontroluje dodržování veřejného pořádku ve městě; 

 kontroluje dodržování vyhlášek města; 

 v Soběslavi vede agendu místních poplatků vybíraných MěÚ (za užívání veřejného 

prostranství, rekreační pobyt, poplatky ze psů), ve Veselí nad Lužnicí při vybírání 

poplatků spolupracuje s finančním odborem MěÚ; 

 upozorňuje na nedostatky v dopravním značení; 

 provozuje městský kamerový systém; 

 provozuje měřič rychlosti ve městě; 

 kontroluje dodržování dopravních předpisů; 

 informační a osvětová činnost v rámci prevence kriminality. 

4.5 Zdravotnická záchranná služba 

Zdravotnická záchranná služba je na území Jihočeského kraje poskytována jedním 

poskytovatelem, příspěvkovou organizací zřízenou krajem, Zdravotnickou záchrannou 

službou Jihočeského kraje (dále jen „ZZS JčK“). ZZS JčK je členěna na šest oblastních 

středisek. Pod jednotlivá střediska spadá 27 výjezdových základen s 48 výjezdovými 

skupinami. [6] 

Výjezdová základna zdravotnické záchranné služby, která se nachází ve městě Soběslav, je 

řízena operačním střediskem ZZS JčK a spadá pod oblastní středisko Tábor.  Výjezdová 

základna funguje v nepřetržitém provozu na dvě směny – denní a noční. Na každé směně je 

nasazena jedna výjezdová skupina rychlé zdravotnické pomoci [6]: 
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 Rychlá zdravotnická pomoc - dvoučlenná posádka velkého sanitního vozidla 

složená z nelékařského zdravotnického pracovníka - zdravotnického záchranáře 

nebo zdravotní sestry se specializací a řidiče záchranáře. 

Hlavní úkoly výjezdové základny ZZS JčK Soběslav dle § 4 zákona o ZZS [23]: 

 spolupráce s cílovým poskytovatelem akutní lůžkové péče; 

 vyšetření pacienta a poskytnutí zdravotní péče, včetně případných 

neodkladných výkonů k záchraně života, provedené na místě události, které 

směřují k obnovení nebo stabilizaci základních životních funkcí pacienta; 

 soustavná zdravotní péče a nepřetržité sledování ukazatelů základních životních 

funkcí pacienta během jeho přepravy k cílovému poskytovateli akutní lůžkové 

péče, a to až do okamžiku osobního předání pacienta zdravotnickému 

pracovníkovi cílového poskytovatele akutní lůžkové péče; 

 třídění osob postižených na zdraví podle odborných hledisek urgentní medicíny 

při hromadném postižení osob v důsledku mimořádných událostí nebo 

krizových situací. 

4.6 Bezpečností rada ORP Soběslav 

Bezpečnostní rada ORP Soběslav (dále jen „Bezpečnostní rada“) je zřízena jako poradní 

orgán starosty pro přípravu na krizové situace. Předsedou bezpečnostní rady je starosta 

města Soběslav (dále jen „starosta“), který jmenuje další členy bezpečnostní rady.  [22] 

Na jednání bezpečnostní rady se projednává a posuzuje stav zabezpečení a stav 

připravenosti na krizové situace ve správním obvodu ORP Soběslav. Na jednání 

bezpečnostní rady mohou být přizvány další osoby, pokud je jejich účast nezbytná 

k posouzení stavu zabezpečení a stavu připravenosti na krizové situace. [22] 

Bezpečnostní rada projednává a posuzuje [13]: 

 přehled možných zdrojů rizik a analýzu ohrožení; 

 krizový plán obce s rozšířenou působností; 

 vnější havarijní plán, pokud je schvalován starostou ORP; 

 finanční zabezpečení připravenosti ORP na mimořádné události nebo krizové 

situace a jejich řešení ve správním obvodu ORP; 
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 závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace v rámci správního obvodu ORP; 

 stav připravenosti složek integrovaného záchranného systému dislokovaných 

ve správním obvodu ORP; 

 způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem možného 

ohrožení ve správním obvodu ORP s připravenými krizovými opatřeními a se 

způsobem jejich provedení; 

 další dokumenty a záležitosti související s připraveností správního obvodu ORP 

na krizové situace a jejich řešení. 

4.7 Krizový štáb ORP Soběslav 

Krizový štáb ORP Soběslav (dále jen „Krizový štáb“) je zřízen, jako pracovní orgán 

starosty, v souladu s § 18, odst. 3, písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 

a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro zvládání 

krizových situací. [22]  

Členy krizového štábu jmenuje a odvolává starosta, který je zároveň jeho předsedou. 

Kromě zaměstnanců městského úřadu jsou do krizového štábu jmenováni i zástupci 

důležitých organizací města. [22] 

Krizový štáb je aktivován v zákonem stanovených případech a na základě rozhodnutí 

starosty – předsedy krizového štábu. Plní úkoly ke zvládnutí mimořádné události, která 

může přerůst v krizovou situaci, dle „Statutu krizového štábu obce s rozšířenou působností 

Soběslav“ 

Členové krizového štábu jsou [13]: 

 členové bezpečnostní rady 

 členové stálé pracovní skupiny 

Členové stálé pracovní skupiny krizového štábu jsou [13][3]: 

 tajemník krizového štábu 

 pracovníci městského úřadu Soběslav 

o členové odborné skupiny součinnosti a komunikace, analýzy situace 

a plánování 

o členové odborné skupiny nasazení sil a prostředků a financí 
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o členové odborné skupiny týlového zabezpečení a ochrany obyvatelstva 

 zástupci základních složek integrovaného záchranného systému a odborníci 

s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace 

4.8 Ostatní subjekty podílející se na bezpečnosti ORP Soběslav 

Do této kategorie lze zařadit další správní úřady, které se podílejí na řešení konkrétních 

mimořádných událostí. Jedná se především o Českou inspekci životního prostředí, Český 

hydrometeorologický ústav, Krajskou hygienickou stanici, Krajskou veterinární správu, 

Úřad práce – krajská pobočka a další. [3] 

Dalšími subjekty, které se podílejí na zvládání mimořádných událostí, jsou právnické 

a podnikající fyzické osoby smluvně zajištující plánovanou pomoc na vyžádání, Povodí 

Vltavy – oblastní středisko, Český červený kříž, ČEVAK a.s. a jiné. [3] 
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5 STANOVENÍ POTENCIONÁLNÍCH ZDROJŮ RIZIK NA ÚZEMÍ 

ORP SOBĚSLAV 

Bezpečnost daného území může být hodnocena v rámci různých hledisek. Za ohrožení 

bezpečnosti území lze považovat válečné konflikty, páchání trestné činnosti, přírodní 

katastrofy, ekonomickou nestabilitu území apod. Provedení efektivní analýzy rizik území 

závisí na kvalitě shromážděných dat a znalosti území. Hodnocení celkové bezpečnosti 

území z různých hledisek je velmi časově náročné a finančně nákladné. 

Bezpečnostní studie ORP Soběslav, zpracovávaná formou diplomové práce, bude 

zaměřena primárně na identifikaci přírodních, antropogenních a kombinovaných 

mimořádných událostí (dále jen „MU“), které mohou ohrozit dané území. Druhy MU 

budou stanoveny dle statistických ročenek HZS ČR. Stanovení podrobnějších druhů MU 

bude vycházet z přehledu MU pro Jihočeský kraj, který zpracoval HZS JčK. Z toho 

přehledu budou vybrány ty mimořádné události, které se mohou vyskytnout na území 

ORP Soběslav. Předmětné MU budou zařazeny do Tabulky 5, dle druhu mimořádných 

událostí evidovaných HZS. Tyto MU budou následně analyzovány pomocí analýzy vzniku 

mimořádných událostí a vyhodnoceny. V závěru budou navrhnuta opatření pro zmírnění 

nejzávažnějších rizik. 

5.1 Přehled mimořádných událostí evidovaných HZS JčK 

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje eviduje šest základních druhů mimořádných 

událostí. Podrobný popis těchto událostí je uveden v Příloze 1. [2] 

 Požáry 

 Dopravní nehody 

 Úniky nebezpečných chemických látek 

 Technické havárie 

o Technické havárie 

o Technické pomoci 

o Technologické pomoci 

o Ostatní pomoci 

 Radiační nehody a havárie 

 Ostatní mimořádné události 
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Do roku 2010 byly evidovány i živelní pohromy. Po roce 2010 nastala změna a mimořádné 

události vzniklé následkem škodlivě působících přírodních sil a jevů (včetně počasí), které 

ohrožují životy, zdraví, majetek či životní prostředí a při nichž JPO provádějí záchranné 

a likvidační práce, jsou evidovány podle převažující činnosti při zásahu (zejména se jedná 

o technické pomoci) a jsou opatřeny specifickým příznakem, který umožňuje sledovat 

příčinu mimořádné události. [2] 

Pro tuto práci byl sestaven přehled a počet mimořádných událostí za posledních 5 let. Jak 

je patrné z Tabulky 4, nejvíce technických havárií bylo evidováno v roce 2013. V tomto 

roce byly na území ORP Soběslav povodně značného rozsahu s vyhlášením krizového 

stavu. Vzhledem k tomu, že od roku 2010 se neevidují živelní pohromy, jsou tedy zásahy 

při mimořádných událostech přírodního charakteru evidovány převážně pod druhem 

technické havárie v podkategorii technické pomoci. Evidovaný druh „ostatní“ mimořádné 

události byly z Tabulky 4 a Grafu 1 vyřazeny, jelikož ve správním obvodu ORP Soběslav 

nebyly za posledních 5 let žádné evidovány. [2] 

Tabulka 4: Mimořádné události evidované na území ORP Soběslav; Zdroj dat: [2] 

Rok Požáry 
Dopravní 

nehody 

Únik 

nebezpečných 

chemických 

látek 

Technické  
havárie 

Radiační 

nehody a 

havárie 

Celkem 
MU 

2010 37 30 5 137 0 209 

2011 28 38 3 137 0 206 

2012 20 37 8 122 0 187 

2013 33 50 9 199 0 291 

2014 31 45 8 105 0 189 

Celkem 149 200 33 700 0 1082 
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Graf 1: Průběh mimořádných událostí evidovaných na území ORP Soběslav 

5.2 Stanovení podrobnějších druhů mimořádných událostí 

Výčet potencionálních MU, které by mohly ohrozit území ORP Soběslav byly vybrány 

z přehledu MU pro území Jihočeského kraje identifikovaných HZS JčK. Do stanovených 

MU byly začleněny i MU evidované PČR. Tyto podrobnější druhy MU budou sloužit jako 

vstupní data pro vypracování analýzy vzniku mimořádných událostí v následující kapitole. 

V Příloze 2 jsou vybrané druhy MU charakterizovány a určeny příčiny jejich vzniku.  

Tabulka 5: Stanovení MU na území ORP Soběslav 

Druh mimořádné události 

Požáry 

Lesní požár 

Požár budov 

Dopravní nehody 

Havárie v silniční dopravě  

Havárie v železniční dopravě 

Únik nebezpečných chemických látek 

Únik nebezpečných látek
3
 

Technické havárie 

Povodeň s vyhlašováním stupňů povodňové aktivity 

Blesková povodeň 

                                                 
3
 Čpavek, chlor, LPG 
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Druh mimořádné události 

Technické havárie 

Krupobití 

Větrná smršť, orkán, tornádo 

Silné mrazy  

Sněhová kalamita 

Výbuch 

Radiační nehody a havárie 

Radiační havárie Jaderné elektrárny Temelín 

Radiační havárie 

Ostatní MU 

Zvláštní povodeň - narušení hrází vodních děl 

Epidemie, pandemie - hromadné nákazy osob 

Epizootie - hromadné nákazy zvířat 

Epifytie - hromadné nákazy lesních a polních kultur 

Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu 

Přerušení dodávek elektrického proudu velkého rozsahu 

Přerušení dodávek plynu 

Přerušení dodávek tepla 

Narušení komunikačních sítí a informačních systémů 

Mimořádné události evidované PČR 

Narušení veřejného pořádku - vandalismus 

Organizovaný zločin 

 

Na území OPR Soběslav bylo stanoveno celkem 25 MU roztříděných dle evidovaných 

druhů MU HZS ČR a PČR.  

5.3 Bezpečnostně významné objekty 

Nezbytnou součástí pro zpracování analýzy rizik v území je definování bezpečnostně 

významných objektů. V rámci charakteristiky území jsme se již setkali s výskytem objektů 

či prvků, které zásadním způsobem ovlivňují náchylnost daného území k vypuknutí určité 

MU, ale také mohou zajistit vyšší obranyschopnost vůči vzniku MU nebo efektivnější 

odezvu na vniklou MU. Obě skutečnosti jsou ovlivněny bezpečnostně významnými 

objekty. 

Bezpečnostně významné objekty tedy můžeme rozdělit do dvou základních kategorií. 

V první kategorii se jedná o objekty, které svojí přítomností zvyšují zranitelnost území. 

Mohou způsobit nebezpečí vzniku MU, nebo jejich výpadek bude mít zásadní vliv 

na fungování společnosti a základní potřeby obyvatelstva. Do této kategorie lze zařadit 

i objety, kde se hromadně shromažďují osoby. 
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Do druhé kategorie řadíme objekty, které svojí přítomností v území snižují zranitelnost, 

vedou k připravenosti na MU a zajišťují jejich následné zvládání.  

Specifické jsou objekty, u kterých nelze jednoznačně určit, zda snižují nebo zvyšují 

zranitelnost a tím ovlivňují bezpečnostní situaci. Jsou to například výrobní objekty, které 

zvyšují riziko výskytu MU, ale jsou zařazeny do systému HOPKS
4
 a jsou tedy důležité 

při zdolávání MU. Jednoduše lze tedy říci, že se jedná o objekty, které poskytují nezbytné 

dodávky výrobků, prací a služeb, bez níž nelze zajistit překonání krizových stavů. Dále 

se může jednat o objekty, kde se shromažďuje vysoký počet osob, ale mohou sloužit 

např. jako objekty pro nouzové ubytování. 

Bezpečnostně významně objekty lze rozdělit do pěti základních typů [9]: 

 Objekty pro bydlení - vícepodlažní bytové a panelové domy; 

 Objekty občanské vybavenosti - pro zdravotnictví, školství, kulturu a sport, 

administrativu, společné ubytování, obchod, sociální zabezpečení a historické 

objekty; 

 Výrobní objekty;  

 Zemědělství - pro živočišnou a rostlinnou výrobu, chov a objekty 

pro skladování zemědělských produktů, krmiv a hnojiv; 

 Ostatní objekty. 

V Příloze 3 jsou uvedeny bezpečnostně významné objekty, které jsou pro dané území 

určitým způsobem zásadní. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlé území, nebyl pro tuto 

práci zpracován komplexní přehled bezpečnostně významných objektů, dle výše uvedené 

kategorizace. Identifikace by byla značně obsáhlá a časově náročná. U některých objektů, 

kterých je v území více, nebyly uvedeny adresy, ale pouze názvy obcí, ve kterých 

se nacházejí.  Z hlediska objektů občanské vybavenosti a výrobních objektů byly uvedeny 

pouze objekty a firmy, které mají z hlediska zranitelnosti a bezpečnosti daného území 

zásadní roli při zdolávání MU nebo představují určité zásadní nebezpečí. Značná část 

objektů, které bychom mohli považovat za bezpečnostně významné, je obsažena také 

v kapitolách 3.5 až 3.8.  

                                                 
4
 Zákon č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, ve znění pozdějších předpisů.  
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6 ANALÝZA VZNIKU MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 

Účelem metody analýzy vzniku mimořádných události je stanovení množiny mimořádných 

událostí, u kterých se předpokládá, vzhledem k jejich rozsahu a dopadu, vyhlášení třetího 

nebo zvláštního stupně poplachu a pro které se tedy zpracovává havarijní plán územního 

celku. Metoda je založena na odhadním stanovení kvantitativních ukazatelů, které 

vycházejí z definice jednotlivých stupňů poplachu dle vyhlášky. Stanovení ukazatelů 

provádí tým expertů metodou odhadů na základě statistických údajů a především 

zkušenostních aspektů.  [1] 

Obecný postup při analýze vyplývá z vývojového diagramu metody analýzy vzniku 

mimořádných událostí. Je znázorněn na Obrázku 5.  

 

Obrázek 5: Obecný postup při analýze vzniku MU [1] 
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6.1 Vlastní aplikace metody 

Před vlastní aplikací metody byly vytipovány MU, které jsou stanoveny v kapitole 5.2 

Stanovení podrobnějších druhů mimořádných událostí a slouží jako vstupní data analýzy. 

Vzhledem  k tomu, že některé druhy MU se mohou lišit rozsahem působení, je uvažován 

vždy maximální rozsah předpokládané události. Pro aplikaci metody byly MU rozděleny 

do třech základních kategorií. Jedná se o živelní pohromy, antropogenní havárie 

a společenská a sociální ohrožení.  

Analýza vzniku MU se zpracovává ve dvou základních etapách. V první etapě se definují 

MU s analýzou následků. Ke každému typu MU byla stanovena hodnota kvantitativních 

ukazatelů ve třech základních skupinách: charakteristika, ohrožení a opatření, viz Tabulka 

7: Definování mimořádných událostí s analýzou následků.  V druhé etapě jsou vypočteny 

výsledky souhrnné analýzy vzniku MU na základě míry rizika, viz Tabulka 8: Výsledky 

analýzy vzniku mimořádných událostí. [1] 

Hodnotící tabulky kvantitativních ukazatelů, vzorce pro výpočet a postup při zpracovávání 

metody jsou uvedeny v Příloze 4.  

6.2 Vyhodnocení analýzy 

 Konkrétní MU byly rozděleny dle kategorie události - stupně poplachu. Výstupem 

provedené analýzy je vypočtená výsledná míra rizika, která je ukazatelem závažnosti 

určitého druhu MU v rámci své kategorie události. Následně pak bylo stanoveno pořadí 

MU v každé kategorii události dle výsledné míry rizika. Vzhledem k tomu, že MU nelze 

celkově seřadit sestupně pouze podle výsledné míry rizika, byly dosažené výsledky 

hodnoceny pomocí „Výsledné matice rizik“.  

Důvod proč nelze hodnotit události pouze na základě výsledné míry rizika je ten, 

že výsledná míra rizika je zásadně ovlivněna pravděpodobností výskytu události, 

ale událost může mít jen malý rozsah a následky nemusejí být tak závažné. Tyto události 

pak nevyžadují přijímat zvláštní opatření, např. svolání krizových štábů, evakuaci apod., 

ale jsou řešeny společným zásahem složek IZS. Jako příklad lze uvést havárie v silniční 

dopravě, které jsou na území častým jevem a výsledná míra rizika je poměrně vysoká, 

ale z hlediska rozsahu a následků je událost zvládnutelná pomocí základních složek IZS. 
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  Nepřijatelné riziko 

  Nežádoucí riziko 
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Do výsledné matice rizik byly zařazeny druhy MU dle pravděpodobnosti vzniku 

a kategorie události - stupně poplachu. Výsledkem matice rizik je zjištění událostí, které 

spadají do nepřijatelného, nežádoucího a přijatelného rizika.  Po porovnání dosažených 

výsledků v matici rizik lze konstatovat, že na území ORP Soběslav se nevyskytuje žádný 

druh MU, co by do rozsahu případné události a pravděpodobnosti vzniku události, spadal 

do kategorie nepřijatelného rizika.   

Do kategorie nežádoucího rizika nám spadá celkem sedm MU. V Tabulce 6 jsou seřazeny 

podle závažnosti. Pro tyto MU bude proveden v následující kapitole podrobnější rozbor 

a pozornost bude zaměřena na prevenci a zmírňování následků MU.  

Tabulka 6: Pořadí nejzávažnějších MU dle výsledné matice rizik  

č. MU Druh MU 
St. 

poplachu 
Pravděp. 

MU 2 Povodeň s vyhlašováním stupňů povodňové aktivity IV. 4 

MU 3 Blesková povodeň IV. 4 

MU 12 Požár budov III. 5 

MU 20 Přerušení dodávek elektrického proudu velkého rozsahu III. 4 

MU 7 Sněhová kalamita III. 4 

MU 5 Větrná smršť, orkán, tornádo III. 4 

MU 14 Havárie v železniční dopravě III. 4 

 

Výsledky analýzy vzniku MU pomocí výsledné matice rizik byly zpracovány na základě 

poznatků HZS Plzeňského kraje, který tímto způsobem analýzu zpracovává.  

 

Výsledná matice rizik [5] 
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Tabulka 7: Definování mimořádných událostí s analýzou následků  

 

číslo 

MU 
typ mimořádné události 

pravdě- 

podobnost 

časová 

predikce 

doba 

trvání 

Ohrožení SaP - IZS 
Kategorie 

události 

Míra 

rizika 
obyva- 

telstvo 
plochy 

budovy 

obce 

dopravní 

prostř. 

chov 

zvířat 

potřeba 

SaP 

koordi- 

nace 

 Živelní pohromy  

1 Lesní požár 5 1 2 1 3 0 0 1 1 3 III. 900 

2 Povodeň  4 2 4 4 4 4 2 2 4 4 IV. 1920 

3 Blesková povodeň 4 1 2 3 4 3 2 2 3 4 IV. 1680 

4 Krupobití 4 2 1 2 3 2 1 2 1 1 II. 240 

5 Větrná smršť, orkán, tornádo 4 2 2 2 3 3 3 2 2 4 III. 760 

6 Silné mrazy  4 2 3 2 4 0 1 1 2 3 II. 780 

7 Sněhová kalamita 4 2 3 2 4 1 2 1 2 4 III. 960 

8  Zvláštní povodeň  1 3 3 4 4 4 3 3 4 4 IV. 260 

9 Epidemie, pandemie  2 3 3 3 4 0 0 0 2 4 III. 260 

10 Epizootie 2 3 3 1 3 0 0 3 2 4 III. 260 

11 Epifytie  3 3 4 0 3 0 0 1 2 4 II. 400 

  Antropogenní havárie  

12 Požár budov 5 1 2 3 2 1 1 2 2 3 III. 1400 

13 Havárie v silniční dopravě 5 1 2 2 1 1 3 1 1 2 II. 1100 

14 Havárie v železniční dopravě 4 1 2 3 2 1 3 1 2 3 III. 1200 

15 Únik nebezpečných chemických látek 5 1 3 2 3 0 0 1 2 2 II. 1500 

16 Výbuch 4 1 2 2 2 1 1 1 2 2 II. 880 

17 Radiační havárie Jaderné elektrárny Temelín 1 2 4 4 4 1 1 2 4 4 IV. 400 

18 Radiační nehoda 2 1 3 2 3 0 1 1 2 2 II. 660 

19 Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu 2 2 3 3 3 0 0 1 2 3 III. 360 

20 Přerušení dodávek elektrického proudu velkého rozsahu 4 1 3 3 4 0 0 1 2 2 III. 1440 

21 Přerušení dodávek plynu 3 1 3 2 3 0 0 0 2 2 II. 810 

22 Přerušení dodávek tepla 3 1 3 2 3 0 0 0 2 2 II. 810 

23 Narušení komunikačních sítí a informačních systémů 3 1 3 2 3 0 1 0 2 2 III. 900 

  Společenská a sociální ohrožení  

24 Narušení veřejného pořádku - vandalismus 4 1 2 1 1 1 1 1 2 1 I. 640 

25 Organizovaný zločin 4 1 2 2 1 1 2 1 2 2 II. 880 
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Tabulka 8: Výsledky analýzy vzniku mimořádných událostí 

číslo 

MU 
typ mimořádné události 

Kategorie 

události 

Pořadí dle 

výsledné 

MR 

Míra 

rizika 

Míra 

rizika 

korigovaná 

Následné havárie 

pravdě- 

podobnost 

Výsledná 

míra 

rizika 
seznam dle čísel 

Suma 

MR 

kor. 

  Živelní pohromy            

1 Lesní požár II. 4 900 180 12 240 5 2100 

2 Povodeň  IV. 1 1920 480 9,10,11,13,14,15,16,19,20,21,22,23,24 2973 4 13812 

3 Blesková povodeň IV. 2 1680 420 13,14,15,16,19,20,21,22,23 2420 4 11360 

4 Krupobití II. 7 240 60 13 220 4 1120 

5 Větrná smršť, orkán, tornádo III. 4 760 190 13,14 520 4 2840 

6 Silné mrazy  II. 3 780 195 13,14,19 700 4 3580 

7 Sněhová kalamita III. 3 960 240 13,14 520 4 3040 

8  Zvláštní povodeň  IV. 3 260 130 9,10,11,13,14,15,16,19,20,21,22,23,24 2973 1 3233 

9 Epidemie, pandemie  III. 8 260 130  0 2 260 

10 Epizootie III. 8 260 130  0 2 260 

11 Epifytie  II. 10 400 133  0 3 400 

 Antropogenní havárie         

12 Požár budov III. 1 1400 280 1,15,16,18,23 1330 5 8050 

13 Havárie v silniční dopravě II. 2 1100 220 15,18 630 5 4250 

14 Havárie v železniční dopravě III. 5 1200 300 15 300 4 2400 

15 Únik nebezpečných chemických látek II. 6 1500 300  0 5 1500 

16 Výbuch II. 5 880 220 12 240 4 1840 

17 
Radiační havárie Jaderné elektrárny 

Temelín 
IV. 4 400 400  0 1 400 

18 Radiační nehoda II. 9 660 330  0 2 660 

19 
Narušení dodávek pitné vody velkého 

rozsahu 
III. 7 360 180  0 2 360 

20 
Přerušení dodávek elektrického proudu 

velkého rozsahu 
III. 2 1440 360 13,14,23,24 980 4 5360 

21 Přerušení dodávek plynu II. 8 810 270  0 3 810 

22 Přerušení dodávek tepla II. 8 810 270  0 3 810 

23 
Narušení komunikačních sítí a 

informačních systémů 
III. 6 900 300  0 3 900 
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číslo 

MU 
typ mimořádné události 

Kategorie 

události 

Pořadí dle 

výsledné 

MR 

Míra 

rizika 

Míra 

rizika 

korigovaná 

Následné havárie 

pravdě- 

podobnost 

Výsledná 

míra 

rizika 
seznam dle čísel 

Suma 

MR 

kor. 

  Společenská a sociální ohrožení            

24 
Narušení veřejného pořádku - 

vandalismus 
I. 1 640 160 1,12,13,14 940 4 4400 

25 Organizovaný zločin II. 1 880 220 12,15,16 760 5 4680 

 

   kategorie události IV. - zvláštní stupeň poplachu 

   kategorie události III. - 3. stupeň poplachu 

   kategorie události II. - 2. stupeň poplachu 

   kategorie události I. - 1. stupeň poplachu 
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7 STRATEGIE PRO ZMÍRNĚNÍ RIZIK 

V předchozí kapitole byly analyzovány jednotlivé MU, které mohou být rizikem pro území 

ORP Soběslav. Pro hodnocení byla použita analýza vzniku mimořádných událostí. 

Výsledkem aplikované metody je výčet sedmi MU, které mohou zásadním způsobem 

ohrozit dané území a jsou tzv. nežádoucím rizikem. Tyto MU budou v následujících 

podkapitolách zvlášť hodnoceny z hlediska následků, které mohou způsobit, rozsahu 

a místa, kde se mohou na daném území vyskytnout. V neposlední řadě budou u každé 

události vyhodnocena stávající opatření vůči určité MU a navržena možná další opatření 

pro zmírnění vzniku a působení těchto MU.  

V rámci strategie pro zmírnění rizik bychom také neměli opomenout události, které nejsou 

tak pravděpodobné, ale jsou velkého rozsahu a spadají do kategorie události 

IV. - zvláštní stupeň poplachu. V našem případě se jedná o MU 8 – Zvláštní povodeň 

a MU 17 – Radiační havárie jaderné elektrárny Temelín. Tyto MU jsou zařazeny 

ve výsledné matici rizik, viz kapitola 6.2, mezi přijatelné riziko. V rámci diplomové práce 

se nebudeme podrobně těmito událostmi zabývat, jelikož připravenost a zvládání těchto 

události je řešena v rámci komplexních studií, havarijních plánů apod., které jsou 

zpracovávány pod záštitou HZS JčK, 

Pro efektivní zpracování strategie pro zmírnění rizik je potřeba znát příčiny vzniku 

vybraných MU. Charakteristika a příčiny vzniku MU pro každou událost jsou definovány 

v Příloze 2.  

7.1 Povodeň s vyhlašováním stupňů povodňové aktivity 

V kapitole 3.2 jsme si definovali vodní toky, které procházejí územím ORP Soběslav. 

Povodeň s vyhlašováním stupňů povodňové aktivity hrozí spíše v obcích a městech, kde 

protékají vodní toky většího rozsahu. Jedná se především o města a obce po toku řeky 

Lužnice, Nežárky, Černovického potoka, Bechyňského potoka a Radimovského potoka. 

Riziko povodní hrozí ve městech a obcích uvedených v Tabulce 9. 
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Tabulka 9: Přehled měst a obcí s rizikem povodně 

Město/obec Vodní tok 

Veselí nad Lužnicí Lužnice, Nežárka, Bechyňský potok 

Soběslav Lužnice, Černovický potok 

Roudná Lužnice 

Dráchov Lužnice 

Klenovice Lužnice 

Rybova Lhota Lužnice 

Vlastiboř Radimovský potok 

Dopady povodní [4] 

− zvýšení hladin vodních toků a zaplavování jejich okolí; 

− zatopení obytných i neobytných domů, strhávání lehkých staveb; 

− dočasná nebo úplná ztráta obydlí, výrobních kapacit; 

− narušení komunikací; 

− znečištění zdrojů pitné vody; 

− uvíznutí osob v zatopených nemovitostech; 

− ohrožení hospodářského zvířectva; 

− ohrožení osob druhotnými následky. 

Stávající opatření 

Ve Veselí nad Lužnicí, Soběslavi, Dráchově a Rybově Lhotě jsou vybudovány objekty 

protipovodňové ochrany. Systém protipovodňové ochrany je realizovaný pomocí 

tří hlavních prvků. Jedná se o železobetonové zdi, které jsou zakotveny na štětovnicích 

larsen. V železobetonových zdích jsou umístěny prostupy, které pomoci prvků mobilního 

hrazení budou zahrazeny při ohrožení území povodní. Realizaci hrazení budou provádět 

vyčleněné jednotky SDH z okolních „suchých“ obcí ve spolupráci s místní jednotkou 

SDH. Mobilní hrazení se skládá s vertikálních sloupků a horizontálních hradítek, která 

se zasouvají mezi sloupky. Nejvíce prostupů pro mobilní hrazení má město Veselí 

nad Lužnicí. Třetím prvkem protipovodňové ochrany jsou kompenzační rozšíření koryt. 

Výsledkem je zkapacitnění průtoku vodního toku. Kompenzační rozšíření koryta 

je vyhotoveno ve Veselí nad Lužnicí pod soutokem řek Lužnice a Nežárky. V Rybově 

Lhotě byla provedena úprava koryta potoka. Protipovodňová opatření v daném území jsou 

navržena na ochranu před povodněmi Q 50 (padesátiletá voda) s bezpečnostním 

převýšením do Q 100 (stoletá voda).  
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Návrh preventivních činností pro zmírnění rizika povodní  

− zaměřit se na efektivní činnost povodňových hlídek, hlásné a předpovědní služby; 

− budovat suché poldry; 

− provádět revize kanalizačních systémů; 

− pravidelně provádět čištění koryt vodních toků; 

− dbát na zajišťování odborného technicko-bezpečnostního dohledu na stavbách; 

protipovodňových opatření; 

− provádět pravidelná povodňová cvičení a cvičení orgánů povodňové ochrany; 

− informovat obyvatelstvo o hrozbě povodní na daném území; 

− zaměřovat se na ochranu před povodněmi v rámci územního plánování; 

− kontrolovat činnost stavebních úřadů v rámci povolování staveb v záplavových 

územích. 

7.2 Blesková povodeň 

Blesková povodeň může zasáhnout území, kde protékají menší vodní toky – potoky 

či stoky, u kterých se může v krátkém časovém horizontu výrazně zvýšit vodní hladina. 

Voda nemusí vždy přitéct jen z vodního toku, ale při krátkodobých srážkách velké 

intenzity může voda napadnout na velké plochy – např. zpevněné, kde půda nepojme 

srážky a voda smíšená s bahnem proudí přes obytné části. 

Výskyt bleskových povodní je nejpravděpodobnější v obcích s menšími vodními toky. 

Na území ORP Soběslav se nachází celkem 26 menších vodních toků, které protékají 

městem Soběslav, Veselí nad Lužnicí a dalšími obcemi.  

Dopady bleskových povodní [4] 

− možnost úmrtí a poškození zdraví osob, které se nestačily evakuovat nebo utéci 

do bezpečných míst; 

− těžké psychické narušení postižených osob; 

− zničení nebo silné poškození majetku, budov, výrobních kapacit a infrastruktury 

na postiženém území; 

− zničené životní prostředí ve velkém rozsahu násobené silnými nánosy bahna, trosek 

a s hrozbou epidemií; 

− ztráta obydlí, nápor na sociální systém. 
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Stávající opatření 

Opatření pro bleskové povodně jsou obdobné jako pro povodně s vyhlašováním stupňů 

povodňové aktivity, viz kapitola 7.1. Vzhledem k rychlosti nástupu bleskové povodně 

je velmi obtížně realizovat preventivní opatření a opatření pro zmírnění následků 

bleskových povodní.   

Převládající opatření prováděná před, při a po vzniku bleskové i „klasické“ povodně jsou 

následující [4]: 

− vyrozumění orgánů krizového řízení, varování obyvatelstva; 

− evakuace osob, zvířat, majetku; 

− zabezpečení nouzového přežití obyvatelstva; 

− zabezpečení pořádkové služby, která dohlíží na veřejný pořádek (jedná 

se především o obce, které nemají zřízenou obecní policii); 

− provádění záchranných a likvidačních prací; 

− průběžné informování obyvatelstva všemi dostupnými prostředky; 

− vyhledávání a identifikace zemřelých osob; 

− vyhledávání a likvidace uhynulých zvířat; 

− zahájení sanačních a obnovovacích prací, řešení dopadů na infrastrukturu; 

− distribuce humanitární pomoci potřebným. 

Návrh preventivních činností pro zmírnění rizika povodní  

V tomto případě se také jedná o obdobné činnosti jako v kapitole 7.1. Další činnosti, které 

by mohly zmírnit riziko bleskových povodní, jsou především: 

− zřídit hlásné profily i na menších vodních tocích, kde je vysoké riziko vzniku 

bleskových povodní; 

− pozemkové úpravy a opatření v rámci rozsáhlých zemědělských ploch; 

− snížit spád neboli rychlost protékající vody; 

− vybudovat objekty, které by zachytily v horních částech povodí vodu a splaveniny, 

např. suché hráze nebo lapače splavenin a zpomalily odtok vody z povodí [8]. 
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7.3 Požár budov 

Požár může vzniknout v jakémkoli objektu. Větší riziko vzniku požáru budov 

je ve výrobních objektech, kde je větší pravděpodobnost vzniku požáru než v obytných 

či rodinných domech. Dle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů, jsou provozované činnosti členěny do třech kategorií a to bez 

zvýšeného požárního nebezpečí, se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým 

požárním nebezpečím. S ohledem na kategorii objektu jsou stanovené požadavky 

na požární zabezpečení a požárně bezpečnostní řešení stavby. Posuzující a kontrolní 

činnost nad dodržováním předpisů a zabezpečením požární ochrany provádí státní požární 

dozor
5
. 

Dopady požárů budov [4] 

− ztráty na životech, zdraví, materiální ztráty; 

− uvíznutí osob v hořícím objektu; 

− nebezpečí dalšího šíření ohně; 

− rozrušení zástavby; 

− možnost vedlejších následků (vývin nebezpečných škodlivin v důsledku požáru, 

kontaminace vody a půdy); 

− přerušení inženýrských sítí; 

− narušení dopravy; 

− ztráta přístřeší postižených osob.  

Návrh činností pro zmírnění rizika požáru budov 

− efektivní a důsledná činnost výkonu státního požárního dozoru zaměřena 

především na kontrolu dodržování zákona o požární ochraně a příslušných 

technických norem; 

− školit zaměstnance v rámci požární ochrany a důsledně je seznámit s požárním 

zabezpečením a ochranou daného objektu; 

− zdokonalit systém požárního zabezpečení staveb; 

− provést osvětu občanů v požární ochraně zaměřenou na správné používání 

elektrických spotřebičů, provádění pravidelných revizí komínů, pálení klestí apod. 

                                                 
5
 § 31 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
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7.4 Přerušení dodávek elektrického proudu velkého rozsahu 

Riziko přerušení dodávek elektrického proudu velkého rozsahu může ohrozit města i obce 

na celém území ORP Soběslav.  

Dopady přerušení dodávek elektrického proudu velkého rozsahu [4] 

− podstatné narušení chodu života společnosti; 

− podstatné omezení veřejných služeb; 

− přerušení čerpání pitné vody ze zdrojů do vodojemů; 

− uvíznutí osob v dopravních prostředcích, ve výtazích; 

− přerušení činnosti signalizačního a zabezpečovacího zařízení; 

− výpadek výroby v hospodářských organizacích; 

− negativní dopady na chovy hospodářských zvířat; 

− nefungující veřejné osvětlení, za tmy možnost zvýšeného množství kriminálních 

činů; 

− při déletrvajícím výpadku postupný rozpad telekomunikační a informační soustavy; 

− zvýšené množství požárů v souvislosti s manipulací s otevřeným ohněm za účelem 

svícení v domácnostech; 

− přerušení dodávek tepla z centrálních zdrojů, nemožnost vytápění pomocí lokálních 

plynových spotřebičů. 

Návrhy činností pro zmírnění rizika přerušení dodávek elektrického proudu velkého 

rozsahu 

− strategické plánování regulačních opatření, která budou zaváděna při vzniku MU; 

− provést revizi záložních zdrojů u objektů potřebných pro zajištění fungování 

společnosti a zřízení záložních zdrojů tam, kde chybí; 

− zajistit náhradní stacionární nebo mobilní zdroje elektřiny; 

− informovat obyvatelstva; 

− vytvořit plány pro zajišťování veřejného pořádku a ochrany majetku; 

− plánovat organizaci nouzového zásobování vodou a potravinami, koordinaci 

humanitární pomoci; 

− kontrolovat dodržování energetického zákona a dále zákona o hospodaření 

s energií; 
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− zpracovat evakuační plán pro nejvíce ohrožené skupiny obyvatelstva v případě 

dlouhodobého přerušení dodávek elektřiny (lidé v nemocničních zařízeních, 

ústavech, domovech důchodců apod.). 

7.5 Sněhová kalamita 

Riziko sněhové kalamity může ohrozit města i obce na celém území ORP Soběslav 

a to převážně v zimním období. Vzhledem k měnícím se klimatickým podmínkám 

v poslední době se může sněhová kalamita vyskytnout i časně z jara. Značné riziko 

sněhová kalamita představuje pro dopravní infrastrukturu. Problematický je také těžký 

napadaný sníh na střechách objektů, kde se vyskytuje velký počet osob. Jedná 

se především o obchodní domy a objekty s plochými střechami. 

Dopady sněhové kalamity[4] 

− zablokování pozemních komunikací, jejich zhoršená sjízdnost či neprůjezdnost; 

− zvýšené množství dopravních nehod, uvíznutí dopravních prostředků  

na komunikacích; 

− zhoršení dopravní obslužnosti (doprava do škol, zaměstnání, zásobování, 

ošetřování pacientů v domácím léčení, rozvoz pošty a zajištění ostatních služeb); 

− prodloužení dojezdových časů složek IZS; 

− izolace odlehlých místních částí a samot; 

− poškození porostů a střech staveb (zejména plochých) vlivem tíhy sněhu; 

− vznik nebezpečných rampouchů na střechách; 

− pád sněhových mas, zmrazků, ledových tříští ze šikmých střech. 

Stávající opatření  

V současné době se Správa a údržba silnic JčK a technické služby města Soběslav a Veselí 

nad Lužnicí připravují na vznik sněhové kalamity formou plánu zimní údržby. V těchto 

plánech jsou rozčleněny silnice a místní komunikace do kategorií dle priority zimní 

údržby. Je zde zahrnuta údržba komunikací za „mírového“ stavu, tak za stavu sněhové 

kalamity. V plánu zimní údržby je stanovena strategie, síly a prostředky, kterými bude 

prováděna zimní údržba.  
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Návrhy činností pro zmírnění rizika sněhové kalamity 

− je zapotřebí sledovat a nepodceňovat výstražně informace ČHMŮ; 

− kontrolovat dodržování plánů zimní údržby, ve městech zajistí Městská policie; 

− vést přehled odlehlých míst, která jsou izolována, a mít kontakty na obyvatele 

v těchto oblastech z důvodu zajišťování jejich potřeb; 

− sledování výšky sněhu na plochých střechách, případné odklízení sněhu z nich 

jejich majiteli; 

− v případě vzniku rampouchů provádět jejich preventivní odstraňování na střechách 

ohrožujících chodce a automobily.  

7.6 Větrná smršť, orkán, tornádo 

Riziko větrné smršti, orkánu či tornáda může ohrozit města i obce na celém území ORP 

Soběslav a to v jakémkoli ročním období. Nejpravděpodobnější je větrná smršť a nejméně 

pravděpodobné je tornádo, které se za posledních 20 let vyskytlo jedenkrát.  Nejvíce 

majetkových škod mohou větrné smrště a orkány způsobit na lesních pozemcích 

a na průmyslových objektech či objektech veřejné infrastruktury.  

Dopady větrné smršti, orkánu a tornáda[4] 

− výškové zlomy a vývraty v lesních porostech i samostatně stojících stromů; 

− usmrcení nebo zranění osob a hospodářských zvířat (padajícími stromy, létajícími 

předměty); 

− zatarasení komunikací polomy, uvíznutí dopravních prostředků v nich, izolace 

samot; 

− poškození staveb, zejména jejich střech; 

− zvýšená možnost vzniku dopravních havárií v důsledku vybočení ze směru jízdy 

vlivem větrného náporu; 

− poškození a ztržení vzdušných vedení (elektrických, telefonních); 

− poškození stožárů. 

Návrhy činností pro zmírnění rizika větrné smršti, orkánu a tornáda 

− přebírat varování a výstrahy ČHMÚ zasílané pomocí e-mailu prostřednictvím HZS 

JčK a obce s rozšířenou působností, řídit se jejich doporučeními; 

− bedlivě sledovat meteorologické zprávy v hromadných sdělovacích prostředcích; 
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− je-li to potřebné a v obci možné, informovat obyvatele o nastávající situaci 

s doporučením jejich chování při přechodu smršti (nevycházet z domů a nevyjíždět 

s vozidly, není-li to nezbytně nutné; auta dát do garáží nebo na závětrnou stranu 

budov; zavřít okna a dveře; dodatečné ukotvení stožárů a předmětů s vysoko 

položeným těžištěm; sledování informací) 

− vést seznam dostupných mechanizačních prostředků a pracovních sil. 

7.7 Havárie v železniční dopravě 

Územím ORP prochází celostátní železniční dráha, která je zejména určena pro dálkovou 

a mezistátní dopravu viz kapitola 3.5.2. Železniční trať prochází městy Veselí nad Lužnicí 

a Soběslaví, dále pak obcemi Horusice, Řípec, Vlkov a Roudná. Nejčastější havárií 

v železniční dopravě na území ORP Soběslav bývá střetnutí vlakové soupravy 

s automobilem na železničních přejezdech bez závor. Dále jsou havárie v železniční 

dopravě způsobeny přírodními vlivy, především při vysokém větru popadanými stromy, 

strhnutými dráty elektrického vedení, sněhovými kalamitami, silnými mrazy a ledovkou.  

Dopady havárie v železniční dopravě [4] 

− rozsáhlé ztráty na životech, hromadná poranění a ztráty materiální; 

− vznik požárů; 

− rozrušení inženýrských sítí a budov; 

− vznik zátarasů na trati – rozsáhlá zdržení vlakových spojů; 

− možnost úniku nebezpečných škodlivin - kontaminace vody a půdy; 

− druhotná poranění osob. 

Návrhy činností pro zmírnění rizika havárií v železniční dopravě 

− provádět preventivní kontroly technického stavu vlakových souprav; 

− budovat vysokorychlostní koridory, kde jsou projektovány víceúrovňové 

křižovatky se silničními komunikacemi a komunikacemi pro chodce – značné 

snížení rizika střetu s automobilem či chodcem; 

− veškeré přejezdy opatřit závorami a světelnou signalizací; 

− preventivně odstraňovat stromy ve špatném zdravotním stavu v okolí železniční 

trati; 
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− mít k dispozici dostatečný počet lokomotiv, které nemají pohon na zdroj 

elektrického napětí. 

7.8 Efektivní fungování orgánů zajištujících bezpečnost 

V kapitole 4 jsme si definovali složky, které zajišťují bezpečnost území ORP Soběslav. 

Pro zajištění komplexní bezpečnosti území je zapotřebí, aby byla zajištěna dobrá 

komunikace mezi veškerými složkami a také mezi složkami zajišťující bezpečnost 

z okolních ORP a nadřazených orgánů státní správy i samosprávy.  

V obcích na území ORP Soběslav má nejvyšší postavení starosta ve správním obvodu 

určité obce v rámci krizového řízení. Jedná se o osobu, která je řídícím prvkem 

bezpečnostního managementu obce. Hlavním představitelem bezpečnostní managementu 

ORP Soběslav je starosta města Soběslav, který je předsedou bezpečnostní rady 

a krizového štábu ORP.  

V rámci komplexního zajištění bezpečnosti by měl celý tento management zkvalitňovat 

svou činnosti se zaměřením především na: 

 budování efektivního systému krizového řízení přizpůsobenému místním 

podmínkám; 

 pravidelné organizování prověřovacích cvičení, školení zaměstnanců 

zařazených do povodňových komisí a stálé pracovní skupiny krizových štábů; 

 hledání možností spolupráce s místními právnickými subjekty nebo fyzickými 

podnikajícími osobami, které by se mohly podílet na zvládání MU; 

 aktualizaci bezpečnostně plánovací dokumentace (povodňové plány, krizové 

plány, vnitřní havarijní plány apod.) 

 preventivní činnost v rámci informovanosti obyvatel o možných MU, které 

se mohou v dané oblasti vyskytnout. Důvod je, aby se obyvatelé byli schopni 

chránit před vznikem MU i při vzniklé MU; 

 provádění různých názorných ukázek, exkurzí, přednášek ve spolupráci 

se složkami IZS.   
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ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývá zhodnocením úrovně bezpečnosti územního celku 

ORP Soběslav. Při zpracování této práce byly postupně plněny cíle, které byly stanoveny 

v úvodu. Prvním cílem této práce bylo charakterizovat posuzované územím. 

Charakteristika se týká především informací o geologických, hydrologických údajích, 

klimatických a přírodních podmínkách, dopravní infrastruktuře, průmyslu a výrobě, 

občanské a technické vybavenosti.  

Jedním z cílů byl výčet složek zajišťujících bezpečnost daného území. Jsou to především 

složky IZS, orgány státní správy a další subjekty podílející se na bezpečnosti 

ORP Soběslav. Nalezneme zde jednotlivý popis těchto orgánů a definování jejich 

základních činností.  

Dalším cílem práce byla identifikace možných MU, které se mohou vyskytnout na území 

ORP Soběslav. Přehled vychází ze statistických ročenek HZS ČR, evidovaných událostí 

PČR a podrobnějších druhů MU identifikovaných HZS JčK. Tyto podrobnější druhy MU 

slouží jako vstupní data vypracované analýzy. Pro analýzu rizik v území byla vybrána 

metoda Analýzy vzniku mimořádných událostí. Výstupem analýzy bylo rozčlenění MU 

do stupňů rizika na základě výsledné matici rizik. Zařazení proběhlo na základě četnosti 

výskytu a kategorie události do kategorií přijatelného, nežádoucího a nepřijatelného rizika. 

Hlavním cílem bylo navrhnout strategii a opatření pro zmírnění rizik. Na základě 

provedené analýzy byla vybrána rizika, která svým rozsahem spadají do nežádoucího 

rizika (nepřijatelné riziko jsme nezaznamenali) a k těmto rizikům byla navržena opatření 

pro jejich zmírnění.  

Diplomová práce by v praxi mohla sloužit orgánům krizového řízení ORP Soběslav jako 

souhrnná informace ohledně bezpečnosti územního celku. Součástí práce je návrh strategie 

pro zmírnění nežádoucích rizik. Na tato rizika by se měly orgány krizového řízení zaměřit.  
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Příloha 1: Definice druhů mimořádných událostí na základě evidence 

HZS [2] 

Požár – požární zásah na každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo 

zranění osob nebo zvířat anebo ke škodám na materiálních hodnotách. Za požár 

se považuje i nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata nebo materiální hodnoty 

nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy. 

Dopravní nehoda – zásah JPO u mimořádné události v dopravě – kolize dopravních 

prostředků, která vyžaduje provedení záchranných vyprošťovacích prací nebo likvidaci 

následků dopravní nehody. Pokud by v činnosti JPO převládaly jiné činnosti 

např. z důvodu úniku nebezpečné látky do životního prostředí, klasifikuje se tento zásah 

podle převažujícího charakteru. Zásahu dopravní nehody s následným požárem se posuzuje 

jako požár. Za dopravní nehodu je považován i zásah, kdy JPO pouze dopravní prostředek 

vyprošťovaly z prostorů mimo komunikace (odtažení vraků, vozidlo sjeté mimo 

komunikaci apod.), odstraňovaly pouze drobné následky dopravní nehody (očištění 

komunikace nebo odstranění uniklých látek – provozních náplní vozidel apod.). 

Únik nebezpečné chemické látky – zásah JPO u mimořádné události spojené 

s nežádoucím uvolněním nebezpečných chemických látek včetně ropných produktů 

(během výroby, dopravy nebo manipulace) a ostatních látek. Zásah JPO je veden 

k omezení nebo snížení rizika nekontrolovaného úniku hořlavých, výbušných, žíravých, 

jedovatých, zdraví škodlivých, radioaktivních a jiných nebezpečných látek, ropných 

produktů, případně ostatních látek do životního prostředí (zemní plyn, kyseliny a jejich 

soli, louhy, čpavek apod.) včetně závažných havárií podle § 2 zákona o prevenci 

závažných havárií.(Poznámka: Nebezpečná látka – viz zákon č. 356/2003 Sb., 

o chemických látkách a přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů.) 

Únik ropného produktu (olejová havárie) – zásah JPO u mimořádné události 

s únikem výhradně ropných produktů (benzinů, nafty nebo oleje). Úniky těchto látek 

z provozních náplní vozidel následkem dopravní nehody jsou klasifikovány jako „dopravní 

nehoda“. 
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Technická havárie – zásah JPO k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů velkého 

rozsahu nebo značných následků na zdraví osob, zvířat nebo majetku 

(mimo živelní pohromu), např. destrukce objektu. 

Technická pomoc – zásah JPO k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů menšího 

rozsahu mimo technologickou pomoc a dopravní nehodu, např.: 

• vyproštění osob z výtahu, 

• nouzové otevření bytu, 

• odstranění překážek z komunikací i jiných prostorů, 

• otevírání uzamčených prostorů, 

• likvidace spadlých stromů, elektrických vodičů apod., 

• odvětrání prostorů, 

• záchrana osob a zvířat, 

• čerpání, uzavírání a navážení vody, 

• asistence při hledání nástražného systému, 

• provizorní nebo jiné opravy, 

• vyprošťování předmětů, osob (včetně práce na vodě), 

• měření koncentrací látek nebo radiace. 

Technologická pomoc – zásah JPO vedoucí k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných 

stavů v technologickém provozu podniků. 

Ostatní pomoc – zásah JPO, který nelze definovat jako technickou havárii, technickou 

nebo technologickou pomoc, např. odvoz nebo převoz pacienta či lékaře, monitoring 

vodních toků, kontrola sjízdnosti komunikací (kromě živelní pohromy) apod. 

i na vyžádání jinou službou (přímo i nepřímo poskytnutá pomoc). 

Radiační havárie a nehoda – zásah JPO u mimořádné události spojené 

s nepřípustným uvolněním radioaktivních látek nebo ionizujícího záření (definice viz 

§ 2 zákona č. 18/1997 Sb. a § 5 vyhlášky č. 318/2002 Sb.). 
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Ostatní mimořádná událost – zásah JPO u jiné mimořádné události, 

např. epidemie nebo nákaza, zajištění podezřelých zásilek, a také všechny zásahy 

u událostí, které nelze klasifikovat předchozími druhy zásahů JPO. 

Planý poplach – zásah JPO vyvolaný z důvodu ohlášení požáru nebo jiné mimořádné 

události JPO, která se nepotvrdila. 

Živelní pohroma, vliv počasí – zásah JPO z důvodu mimořádné události následkem 

škodlivě působících sil a jevů vyvolaných plošně nebo lokálně přírodními vlivy, které 

ohrožují životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí – povodně, záplavy, deště, sníh, 

námraza, větrné smrště, sesuvy půdy, zemětřesení apod., při nichž JPO provádějí 

záchranné a likvidační práce. 

Od roku 2010 nejsou evidovány a jsou rozděleny do stávajících druhů MU podle 

převažující činnosti při zásahu (zejména se jedná o technické pomoci) a jsou opatřeny 

specifickým příznakem, který umožňuje sledovat příčinu mimořádné události. 
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Příloha 2: Charakteristika a příčiny vybraných druhů MU [4] 

Lesní požár 

Lesní požár ničí vše, co stojí v cestě jeho šíření. Lesní požáry se podle místa hoření dělí  

na podzemní (kořenové), pozemní a korunové. Nejničivější a nejhůře zvladatelné jsou 

korunové požáry lesního masivu. Mohou se šířit při silném větru velkou rychlostí. 

Příčinami a původci lesních požárů a faktory ovlivňujícími jejich šíření a likvidaci jsou – 

velká vedra, nadměrné sucho, silný vítr, nepříznivý směr větru, hustý porost, špatná 

dostupnost pro požární techniku, špatná dostupnost vodních zdrojů, suché a snadno hořlavé 

lesní porosty, složení lesních porostů, špatná přístupnost k požáru (přírodní překážky, 

vodní toky), nedbalost (ohně v lese, kuřáci), zlý úmysl, technické příčiny (železnice, lesní 

práce), blesk apod. 

Požár budov 

Požár je nekontrolované hoření. Poškozuje a ničí hmotné statky, zraňuje či usmrcuje 

osoby. Velký rozsah může mít požár v místech soustředění velkého množství hořlavých 

látek. Likvidaci požárů provádějí hasičské jednotky (profesionální i dobrovolné). 

Havárie v silniční dopravě a železniční dopravě 

K dopravním nehodám dochází denně a jsou řešeny běžnými postupy složek integrovaného 

záchranného systému. K těmto situacím dochází při nedodržení předpisů v dopravě, 

popř. uplatnění vyšší moci. Rozsáhlé havárie jsou charakterizovány rozsáhlými ztrátami 

na životech i materiálními ztrátami. Může po nich následovat tzv. domino efekt, 

tj. řetězení devastujících událostí (např. požár, únik škodlivin do ovzduší, kontaminace 

vody 

a půdy, výbuch apod.). V těchto případech je nutno postupovat podle pokynů pro tyto 

události. Je nutno počítat se změněnou psychikou a chováním jak postižených, tak 

záchranářů a obyvatelstva v okolí. Příčinou havárií v silniční a železniční dopravě může 

být i mimořádná událost přírodního charakteru. Jedná se především o sněhové kalamity, 

námrazy, větrné smrště a orkány – popadané stromy, strhané vedení el. proudu, apod.    
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Únik nebezpečných látek  

K úniku nebezpečných látek dochází po narušení zásobníků a rozvodů v objektech tyto 

látky provozujících nebo v důsledku havárií (silničních i železničních)  

při přepravě těchto látek. Dále nebezpečné škodliviny mohou vznikat při požárech objektů, 

ve kterých jsou umístěny látky, které hořením nebezpečné škodliviny vyvíjí. Oblaky těchto 

látek se pak šíří ovzduším a negativně působí na osoby a ostatní živé organismy. Oblak se 

šíří po směru přízemního větru. Rozloha oblasti zamořené nebezpečnou škodlivinou závisí  

na druhu a množství uniklé škodliviny, meteorologických podmínkách a charakteru terénu 

a zástavby. Tvar zamořené oblasti je předpokládán ve tvaru kruhové výseče (cca do 40
o
) 

s vrcholem v místě úniku orientované ve směru přízemního větru. Únikem nebezpečných 

látek může dojít i ke kontaminaci půdy. Tyto události mohou vzniknout prasknutím 

stacionární nádrže v technologii, při havárii v dopravě, jejímž následkem bude poškození 

palivové nádrže nebo přepravního obalu, při déletrvajícím dešti chemikálií uloženou 

na volném terénu, úniky látek ze zemědělských objektů, úniku z nezabezpečených skládek, 

vypouštěním odpadních vod bez čištění, havárií produktovodu, jako důsledek trestného 

činu. 

Povodeň s vyhlašováním stupňů povodňové aktivity 

Příčinou těchto povodní jsou především dlouhodobé dešťové srážky, prudké tání sněhu 

nebo přívalový déšť na horním toku. Vzhledem k tomu, že nebezpečí narůstá postupně, 

vyhlašují se podle výšek hladiny vodních toků na jednotlivých místech stupně povodňové 

aktivity: 

1. SPA – stav bdělosti (nastává při nebezpečí povodně a zaniká pominutím příčin). 

2. SPA – stav pohotovosti (vyhlašují povodňové orgány). 

3. SPA – stav ohrožení (vyhlašují povodňové orgány). 

Blesková povodeň 

Bouřkové povodně v letním období jsou způsobené krátkodobými srážkami velké 

intenzity. V průběhu několika desítek minut může napadnout několik desítek centimetrů 

srážek, které půda nepojme a voda smíšená s bahnem proudí korytem, jehož hladina se 

velmi rychle zvedá, nebo volným terénem. Tato událost zasahuje malé území, má velmi 

rychlý průběh a může mít katastrofální následky. 
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Krupobití 

Krupobití je jev, vyskytující se v našich zeměpisných šířkách. Dochází k němu zpravidla 

v letních měsících, obvykle bývá doprovázeno bouřkou. Velikost krup se může pohybovat 

v průměru až několika centimetrů, jejich ničivý účinek spočívá v kinetické energii. 

Větrná smršť, orkán, tornádo 

Tento jev vzniká vyrovnáváním tlaků v zemské atmosféře. Nápory větru způsobují značné 

škody. Kritická rychlost větru, při níž začíná docházet k materiálním škodám je 

70 km/h. Do rychlosti větru přibližně do 130 km/h se dospělý zdravý člověk udrží 

na nohou. O blížící se větrné smršti včetně udaného směru větru se občané dozvědí 

z hromadných sdělovacích prostředků. V našich zeměpisných šířkách se může vyskytnout 

i tornádo. Je to postupující vzdušný vír o průměru několika desítek až stovek metrů 

s devastujícími účinky. Rychlost postupu víru je v řádu jednotek km/h, rychlost rotace 

vzdušných mas ve víru jsou stovky km/h. 

Silné mrazy 

Jedná se o dlouhodobé působení nepříznivého meteorologického jevu v zimním období, 

který může nastat v důsledku vpádu velmi studeného arktického vzduchu 

a v důsledku dlouhodobého působení sibiřské tlakové výše nad středoevropskou částí 

kontinentu. Výše popsaný stav může způsobit situaci, kdy teplota vzduchu poklesne 

dlouhodobě (i po několik týdnů) pod minus 20 
o
C.  

Sněhová kalamita 

Sněhové kalamity nastávají v zimním období, kdy v krátkém časovém úseku (hodiny, dny) 

napadne velké množství sněhu (desítky cm). V kombinaci s mrazem, čerstvým větrem 

mohou vznikat těžko průchodné závěje. 

Výbuch 

Výbuch je fyzikálně-chemický děj, při kterém dochází k prudkému uvolnění energie. Může 

jít buď o explozi (způsobenou uvolněním tlaku v nádobě – tlakové lahve, potrubí apod.), 

nebo o detonaci (způsobenou bleskovou chemickou reakcí). Výbušnou směs mohou 

vytvořit zejména plyny, páry hořlavých kapalin, prachy, výbušniny. Po výbuchu vznikne 

v jeho okolí destrukční pásmo kruhového tvaru, s největšími ničivými účinky uprostřed. 
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K výbuchu může dojít v zástavbě nebo ve volném terénu. Výbuch může vyvolat řadu 

dalších následků, tzv. domino efekt (např. požár, kontaminaci apod.) 

Radiační havárie Jaderné elektrárny Temelín 

Pojem radiační havárie vyjadřuje skutečnost, že na jaderné elektrárně došlo k současnému 

poškození více ochranných bariér. V této situaci lze předpokládat možnost úniku 

radioaktivních látek do životního prostředí, který vyžaduje provedení opatření 

na ochranu obyvatelstva. V okolí Jaderné elektrárny Temelín je stanovena zóna havarijního 

plánování, všechny obce, které v této zóně leží, o této skutečnosti vědí a mají pro tento 

účel zpracovanou zvláštní dokumentaci. Radiační havárie může trvat několik hodin, ale 

i několik dní, v závislosti na rozsahu poškození zařízení, množství a složení uvolněných 

radionuklidů a na úspěšnosti přijímaných opatření. 

Radiační havárie 

Nejedná se o radiační havárii jaderné elektrárny, ale o událost menšího rozsahu. Radiační 

nehodou se rozumí výskyt zářiče mimo kontrolu. Příčinami těchto situací jsou: únik RA 

látek z pracoviště se zářiči (pracoviště zdravotnictví, metrologie) v důsledku požáru nebo 

výbuchu, dopravní nehoda prostředku přepravujícího radioaktivní látky, výskyt RA zářiče 

ve šrotu, výskyt černé skládky RA materiálu, kriminální čin (pašování RA látek, 

terorismus). Zářič může být buď uzavřený (vyzařuje pouze gama záření) nebo otevřený, 

kdy nelze vyloučit povrchovou kontaminaci. Indicie o radiační povaze nálezu jsou: znak 

radioaktivity, výpověď osob, dokumentace přepravovaného nákladu, přítomnost 

kontejneru pro přepravu RA zářičů, popř. další. 

Zvláštní povodeň - narušení hrází vodních děl 

Zvláštní povodně vznikají v důsledku protržení hrází vodních děl (přehrad nebo rybníků) 

nebo zvláštní manipulace na vodním díle. V důsledku protržení hráze vznikne přívalová 

(průlomová) vlna zaplavující velké území. Rozsah zaplaveného území a dopady události 

jsou závislé na množství zadržené vody ve vodním díle, konfiguraci terénu 

pod vodním dílem, rychlosti průběhu protržení hráze, velikosti zástavby v zátopové oblasti. 

Příčinami jsou zejména špatná a zanedbaná údržba vodních hrází, dlouhotrvající srážky 

s přívalovými dešti, které způsobí přelití hráze (zvláště sypané), sesuvy půdy, zemětřesení, 

zlý úmysl, pád meteoritu na korunu hráze. 
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Epidemie, pandemie - hromadné nákazy osob 

Epidemií se rozumí takový výskyt infekčního onemocnění, kdy se v místní a časové 

souvislosti (tj. ve stejné lokalitě a přibližně stejném čase) zvýší onemocnění nad hranici 

obvyklou v dané lokalitě a daném období. Většinou je řešena běžnými postupy v oblasti 

zdravotnictví. 

Pandemie je definována jako rozsáhlý výskyt onemocnění, který významně převyšuje 

obvykle očekávané hodnoty incidence těchto onemocnění v daném místě a čase na území 

více států či dokonce kontinentů. Krizová situace v důsledku pandemie bude 

charakterizována onemocněním velkého počtu obyvatel v relativně krátkém časovém 

období, zvýšenou úmrtností osob za zdravotně rizikových skupin obyvatelstva. 

Epizootie - hromadné nákazy zvířat 

Běžná onemocnění zvířat řeší orgány veterinární správy. Majitelé chovů zvířat jsou 

odpovědni za hlášení onemocnění ve svých chovech. V případě většího rozsahu 

onemocnění jsou realizována orgány veterinární správy mimořádná veterinární opatření. 

Při velkém rozsahu je možno vyhlásit krizový stav. Rychlost vzniku nákazy je závislé 

na vlastnostech původce, způsobu přenosu, včasnosti diagnostiky, rychlosti přijímaných 

opatření, zemědělské charakteristice ohniska nákazy (koncentrace velkochovů zvířat). 

Krizová situace reálně vznikne v případě výskytu slintavky a kulhavky. Další možné 

problémové nákazy jsou klasický mor prasat, aviární influenza (chřipka ptáků, mor 

drůbeže), newcastleská choroba drůbeže popř. další choroby uvedené ve veterinárním 

zákoně. 

Epifytie - hromadné nákazy lesních a polních kultur 

Epifytie zasáhne rozsáhlé pěstitelské plochy. Svou podstatou může ovlivnit pouze 

ekonomické výsledky pěstitelů (majitelů postižených ploch) a menší provozy závislé  

na příslušných smluvních dodávkách. Nepředpokládá se vyhlášení krizového stavu. 

Epifytie mohou vzniknout vlivem klimatických faktorů, rozšířením původců chorob, 

rozšířením živočišných škůdců, únikem nebezpečných látek. 

Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu 

K narušení dodávek pitné vody může dojít na kterémkoli místě, pokud je příčinou běžná 

porucha vodovodní sítě. Takovéto přerušení dodávky (omezené lokality, menší počet 
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obyvatel) bude řešeno vodohospodářskou společností formou náhradního zásobování 

obyvatelstva pitnou vodou v těchto lokalitách. Vznik krizové situace narušení dodávek 

pitné vody velkého rozsahu bude zpravidla spojen se vznikem jiné mimořádné události 

jako její sekundární dopad. Příčinami této události jsou: extrémní dlouhotrvající sucha, 

hydrologické změny v krajině, rozsáhlé povodně, rozsáhlé ekologické havárie, rozsáhlé 

technické 

a technologické havárie na vodovodních zařízeních, dlouhodobý výpadek elektrického 

proudu, epidemie, havárie jaderných zařízení, terorismus. 

Přerušení dodávek elektrického proudu velkého rozsahu 

Dojde-li k nerovnováze výroby a spotřeby v zásobování elektřinou a tato nerovnováha není 

okamžitě odstraněna, dojde k rozpadu provozu soustavy během několika sekund – nastane 

blackout. Výsledné škody z déletrvajícího výpadku mohou být značné. Nežádoucími stavy 

jsou omezení dodávky energie, přerušení dodávky energie. Příčinami výpadku jsou náhlé 

odstavení významného energetického zdroje, odstavení přenosové a distribuční soustavy, 

narušení funkčnosti dispečerského systému, náhlé zvýšení odběru elektrické energie, náhlé 

zvýšení příkonu do sítě. 

Přerušení dodávek plynu 

Plynárenská soustava je celostátní plošný systém zcela závislý na dodávkách plynu 

ze zahraničí. Příčinami přerušení dodávek plynu této situace mohou být přírodní pohromy 

(narušení plynovodů), antropogenní havárie na technologickém zařízení, terorismus, 

embargo a dlouhodobé přerušení dodávek plynu ze zahraničí. Při náhlém zastavení jeho 

dodávek 

ze zahraničí by neznamenalo okamžité zastavení dodávek do distribuční sítě, ale 

omezování by probíhalo postupně. 

Přerušení dodávek tepla 

Teplárenské soustavy mají převážně lokální charakter, nejsou mezi sebou propojeny 

a jsou provozovány různými společnostmi. Příčinami přerušení dodávek tepla mohou být 

přírodní pohromy, havárie v technologii, dlouhodobý výpadek elektrického proudu, 

terorismus nebo trestný čin, embargo dodávek základních surovin do energetických zdrojů. 

Dopady budou mít lokální omezený charakter. 
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Narušení komunikačních sítí a informačních systémů 

Tyto systémy jsou součástí kritické infrastruktury a jejich narušení by mělo vážné dopady 

na chod státu i obce. Příčinami mohou být živelné pohromy velkého rozsahu, rozsáhlé 

epidemie, rozsáhlé havárie v technologiích, přerušení dodávek proudu, narušení zákonnosti 

velkého rozsahu, terorismus, napadnutí informačních sítí hackery, disfunkční chování 

řídících a informačních systémů popř. další nespecifikované situace. 

Narušení veřejného pořádku – vandalismus 

Vandalismem je označováno svévolně poškozování a ničení zpravidla veřejného, ale 

i soukromého majetku či obdobných statků. Takové jednání většinou nepřináší pachateli 

žádné materiální obohacení a pachatel k takovému jednání nemá zpravidla motiv. Většinou 

tak koná pro vlastní potěšení za účelem se odreagovat. Dochází k němu často pod vlivem 

alkoholu či drog.   

Organizovaný zločin 

Jedná se o páchání trestné činnosti, kterou nepáchají jedinci, ale organizované skupiny. 

Cílem organizovaného zločinu je mít co největší zisk z dané činnosti, popřípadě 

i jiné výhody. Mezi činnosti organizovaného zločinu patří ilegální podnikání s pronikáním 

do legální ekonomiky v oblastech obchodu s drogami, zbraněmi, lidmi, rizikovým 

materiálem, praní špinavých peněz, atd.  
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Příloha 3: Přehled bezpečnostně významných objektů 

Název objektu Počet Lokalita Využití Nebezpečí 

FONTEA, a.s. 1 Veselí nad Lužnicí 596/I., 391 81  

Veselí nad Lužnicí 

zajišťování přednostního zásobování 

balenou pitnou vodou při vyhlášení 

krizového stavu 

 

SD Jednota 1 Provoz Soběslav zajišťování přednostního zásobování 

potravinami a drogistickým zbožím 

při vyhlášení krizového stavu 

 

MADETA, a.s. 1 Řípec 94 zajišťování přednostního zásobování 

mléčnými potravinami při vyhlášení 

krizového stavu  

zajišťování dočasného skladování 

očkovacích látek při epidemii a  

pandemii dle vyžádání KHS Jč. kraje 

 

PENNY MARKET, 

s.r.o., 

LIDL ČR, v.o.s. 
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1 

Soběslav, Veselí n. L. 

Veselí n. L. 

zajišťování přednostního zásobování 

potravinami a drogistickým zbožím 

při vyhlášení krizového stavu 

 

BOHEMIA ASFALT, 

s.r.o.., 

1 Na Švadlačkách 478, Soběslav dodávka písku a asfaltové směsi  

SITA CZ a.s. 1 Zátkova 495, 392 01 Soběslav zajišťují likvidaci odpadů   

KOUBA František 

COMETT PLUS, s. r. o 

1 

 

1 

Soběslav zajišťování osobní dopravy, 

přeprava a evakuace osob při 

vyhlášení krizového stavu 

 

PEČENKA Jan 1 Zvěrotice 94, 392 01 Soběslav zajištění deratizace  

Pohřební a kremační 

ústav 

2 Soběslav, Veselí n. L. zajišťování pohřebních služeb při 

vyhlášení krizového stavu, včetně 

nařízených mimořádných 

protiepidemických opatření 
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Název objektu Počet Lokalita Využití Nebezpečí 

Městský úřad Soběslav 1 nám. Republiky 59, 392 01 Soběslav činnost na úseku ochrany obyvatel a 

krizového řízení, zřízení krizového 

štábu ORP 

 

Městský úřad Veselí n. L. 1 Nám. T. G. Masaryka 26, 391 81 

Veselí nad Lužnicí 

plnění úkolů stanovené KŠ ORP 

Soběslav, činnost na úseku ochrany 

obyvatel a krizového řízení v rámci 

své působnosti pověřeného úřadu 

 

Základní školy  5 Soběslav, Veselí n. L., Tučapy slouží jako evakuační středisko při 

MU, péče o děti předškolního a 

školního věku po dobu KS 

 

Mateřské školy 8 Soběslav, Veselí nad Lužnicí, Sviny, 

Tučapy, Zlukov 

péče o děti předškolního a školního 

věku po dobu krizového stavu 

 

Ubytovací zařízení 30 Soběslav, Veselí nad Lužnicí, 

Dráchov, Val, Borkovice, Vlkov, 

Dírná 

hotelové ubytovaní, penziony, 

ubytovny, zajištění stravování 

 

Povodí Vltavy  1 U vodárny 837, 391 81 Veselí nad 

Lužnicí 

sledování hladin vodních toků, 

povodňová ochrana, kontrola kvality 

vody v krizových situacích 

 

ČEVAK a.s. 2 Soběslav, Veselí n. L. zajišťují obsluhu a údržbu PPO, 

zabezpečení nouzového zásobování 

pitnou vodou v krizových situacích 

 

Technické služby města 2 Soběslav, Veselí n. L. technická pomoc při zvládání MU a 

obnově území po MU 

 

Česká pošta, s.p. 2 Soběslav, Veselí n. L. poštovní služby  

Požární stanice, JPO I 1 Soběslav plnění úkolů v rámci zákona o 

požární ochraně  

 

JSDH, JPO III 2 Veselí n. L., Tučapy při řešení MU v koordinaci z HZS 

ČR, je ostatní složkou IZS 

 

JSDH, JPO V 25 Viz kapitola 4.2 při řešení MU v koordinaci z HZS 

ČR, je ostatní složkou IZS 
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Název objektu Počet Lokalita Využití Nebezpečí 

Lékařská služba první 

pomoci 

2 Soběslav, Veselí n. L. nepřetržitá lékařská pomoc  

Městská policie 2 Soběslav, Veselí n. L. zajištění veřejného pořádku  

Viton, s.r.o 1 Třída Čs. armády 609, výroba průmyslových nátěrových 

hmot 

požár, výbuch, kontaminace zdrojů 

podzemní vody, půdy 

Radoslav Virt 1 Malé náměstí 75 výroba pyrotechniky, provádění 

ohňostrojných prací 

výbuch, požár 

Zimní stadion 2 Soběslav, Veselí n. L. sportovně rekreační středisko únik čpavku 

Impregnace Soběslav a.s. 1 Na Pískách 420, 39201 Soběslav výroba řeziva, sloupů, impregnace výbuch, požár 

Čerpací stanice PHM 9 Soběslav, Veselí n/L. přeprava, skladování a prodej 

ropných produktů. Ochraňování 

zásob 

únik pohonných hmot, výbuch, 

požár 

Pavus, a.s. 1 Čtvrť J. Hybeše 879, 391 81 Veselí 

nad Lužnicí 

požárně atestační a výzkumný ústav 

stavební. Organizace zabývající se 

zkoušením a certifikací stavebních 

výrobků a prvků, požárně bezp. 

zařízení atd. 

požár, výbuch  
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Příloha 4: Postup aplikované analýzy vzniku mimořádných událostí [5] 

I. ETAPA – Definování MU s analýzou následků 

Jedná se o dosazení ukazatelů a výpočet hodnot v Tabulce 7: Definování mimořádných 

událostí s analýzou následků. 

1. Výčet mimořádných událostí 

Základní typy MU byly definovány v kapitole 5.2 Stanovení podrobnějších druhů 

mimořádných událostí. Pro aplikaci metody byly MU rozděleny do třech základních 

kategorií. Jedná se o živelní pohromy, antropogenní havárie a společenská a sociální 

ohrožení. Tyto události byly očíslovány od 1 do 24.  

Stanovení ukazatelů pro každý typ MU 

Při možnostech výskytu dané MU na více místech v území se pro potřeby ukazatelů 

pro výpočet míry rizika uvažuje s nejvíce nebezpečnou variantou. Stanovení ukazatelů 

pro každý typ MU se provádí izolovaně, tzn. bez přihlížení k možnému následku MU. 

2. Ohodnocení MU dle pravděpodobnosti vzniku MU (P) 

Pravděpodobnost vzniku MU je vyjádřena jako četnost výskytu MU za určité období – 

stupnice 1 – 5. 

1 nepravděpodobné – každých 100 let 

2 slabě pravděpodobné – každých 50 let 

3 dosti pravděpodobné – každých 25 let 

4 pravděpodobné – každých 10 let 

5 velmi pravděpodobné – vícekrát ročně 

 

3. Predikce (Pr) 

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

může být detekována s užitím současných technologií - monitoring apod.) – stupnice 1 – 5. 

1 méně než 1 hodina 

2 1 hodina až 1 den 

3 1 den až 1 měsíc 

4 1 měsíc až 1 rok 

5 více než 1 rok 
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4. Doba trvání (T) 

Odhadovaná délka trvání vzniku MU do času obnovení základních služeb – stupnice 

1 – 5. 

1 méně než 1 hodina 

2 1 hodina až 1 den 

3 1 den až 1 měsíc 

4 1 měsíc až 1 rok 

5 více než 1 rok 

 

5. Ohrožení 

5.1. Obyvatelstvo (O) 

Ohrožení obyvatelstva – stupnice 0 – 4. 

 

5.2. Plochy (S) 

Ohrožení ploch – stupnice 0 – 4. 

 

5.3. Budovy, obce (B) 

Ohrožení objektů a obcí – stupnice 0 – 4. 

 

 

 

 

0 bez ohrožení 

1 jednotlivé osoby 

2 nejvýše 100 osob 

3 100 až 1000 osob 

4 více jak 1000 osob 

0 řádově v m
2
 

1 do 500 m
2
 

2 do 10 000 m
2
 (1 ha) 

3 do 1 km
2
 

4 více než 1 km
2
 

0 bez ohrožení objektů 

1 jednotlivý objekt nebo část 

2 více jak jeden objekt 

3 část obce nebo areálu podniku 

4 celé obce 



 

3 

 

5.4. Dopravní prostředky (D) 

Ohrožení dopravních prostředků – stupnice 0 – 3. 

 

5.5. Chov zvířat (C) 

Ohrožení chovu zvířat – stupnice 0 – 3. 

 

6. Potřeba sil a prostředků, koordinace zásahu 

6.1. Potřeba sil a prostředků IZS (Z) 

Provádění záchranných a likvidačních prací – stupnice 1 – 4. 

 

6.2. Nutnost koordinace složek (K) 

Nutnost koordinace zasahujících složek – stupnice 1 – 4. 

 

7. Zařazení MU do kategorie události 

Zařazení MU do kategorie událostí dle předpokládaného stupně poplachu 

dle jednotlivých ukazatelů (viz bod 5.1. – 5.5. a 6.1. –   6.2.). Kategorii události zpravidla 

určuje ukazatel s nejvyšší hodnotou (v některých případech je možné upravit dle uvážení 

zpracovatele, v tomto případě hodnoceno převážně dle sumy koeficientů jednotlivých 

ukazatelů) – stupnice I. – IV. 

0 bez účasti dopravních prostředků 

1 jednotlivé prostředky osobní nebo nákladní dopravy 

2 jednotlivé prostředky hromadné dopravy osob 

3 
železniční soupravy, letecká a lodní přeprava, hromadné havárie v silniční 

dopravě 

0 bez ohrožení chovu zvířat 

1 jen jednotlivá zvířata 

2 cenný chov zvířat 

3 několik chovů hospodářských zvířat 

1 základní složky IZS 

2 základní a ostatní složky IZS z kraje 

3 základní a ostatní složky IZS i z jiných krajů 

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

1 bez nutnosti koordinace 

2 koordinace velitelem zásahu 

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

4 koordinace na strategické úrovni (aktivace krizového štábu) 
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I. malá událost první stupeň poplachu 

II. střední událost druhý stupeň poplach 

III. velká událost třetí stupeň poplachu 

IV. katastrofa zvláštní stupeň poplachu 

 

První stupeň poplachu:  

- MU ohrožuje jednotlivé osoby, jednotlivý objekt nebo jeho část,  s výjimkou objektu, 

kde jsou složité podmínky pro zásah, jednotlivé dopravní prostředky osobní nebo 

nákladní dopravy nebo plochy území do 500 m
2
, 

- záchranné a likvidační práce provádí základní složky, které není nutno při společném 

zásahu nepřetržitě koordinovat. 

 

Druhý stupeň poplachu:  

- MU ohrožuje nejvýše 100 osob, více jak jeden objekt se složitými podmínkami pro 

zásah, jednotlivé prostředky hromadné dopravy osob, cenný chov zvířat nebo plochy 

území 

do 10 000 m
2
, 

- záchranné a likvidační práce provádí základní a ostatní složky z kraje, kde MU 

probíhá, 

- je nutné nepřetržitě koordinovat složky velitelem zásahu při společném zásahu. 

 

Třetí stupeň poplachu: 

- MU ohrožuje více jak 100 osob a nejvýše 1 000 osob, část obce nebo areálu podniku, 

soupravy železniční přepravy, několik chovů hospodářských zvířat, plochy území 

do 1 km2 , povodí řek, produktovody, jde o hromadnou havárii v silniční dopravě nebo 

o havárii v letecké dopravě, 

- záchranné a likvidační práce provádí základní a ostatní složky nebo se využívají síly 

a prostředky z jiných krajů  

- je nutné složky při společném zásahu v místě zásahu koordinovat velitelem zásahu 

za pomoci štábu velitele zásahu a místo zásahu rozdělit na sektory a úseky. 

 

Zvláštní stupeň poplachu: 

- MU ohrožuje více jak 1 000 osob, celé obce nebo plochy území nad 1 km
2
, 

- záchranné a likvidační práce provádí základní a ostatní složky včetně využití sil 

a prostředků z jiných krajů, popřípadě je nutno použít pomoc podle § 22 zákona 

nebo zahraniční pomoci, 

- je nutné složky při společném zásahu v místě zásahu koordinovat velitelem zásahu 

za pomoci štábu velitele zásahu a místo zásahu rozdělit na sektory a úseky, 

- společný zásah složek vyžaduje koordinaci na strategické úrovni        

 

8. Výpočet míry rizika (MR) 

MR = P ∙ T ∙ (10 ∙ (O + S + B + D + C + Z + K)) / Pr 
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II. ETAPA – Definování MU s analýzou následků 

Jedná se o výpočet hodnot v Tabulce 8: Výsledky analýzy vzniku mimořádných událostí. 

1. Výpočet míry rizika koordinovaného: 

 

MRk =  T ∙ (10∙ (O + S + B + D + C + Z + K)) / Pr 

 

2. Stanovení následných MU 

Pro každou MU se stanoví možné následné MU vyvolané danou událostí (seznam 

dle čísel MU).  

3. Výpočet sumy koordinovaných mír rizik  

Jedná se o součet koordinovaných mír rizik pro následné MU. 

S MRk = ∑ MRk 

 

4. Výpočet výsledné míry rizika (MRv) 

 

MRv= MR + (P∙∑ MRk) 

 

5. Rozdělení MU dle kategorie událostí 

Katastrofa, velká událost, střední událost, malá událost (viz bod 7. Zařazení MU 

do kategorie události). 

6. Stanovení pořadí MU pro jednotlivé kategorie 

Stanovuje se vždy v každé kategorii dle výsledné míry rizika sestupně. 
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