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Anotace 

PIŠTORA, R. Koncepce ochrany města Klimkovic. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – TU 

OSTRAVA. FBI. 2008. 35 s.   

Cílem této bakalářské práce je posouzení bezpečnostní situace města Klimkovice  

a navržení koncepce bezpečnosti a ochrany k jejímu zlepšení.  

Na základě analýzy jsou charakterizovány nejvýznamnější mimořádné události, které 

mohou město ohrožovat. Za významné rizika jsou považovány kriminalita, požár, 

epidemie a destrukce na energetických řádech a rozvodnách. K těmto ohrožujícím 

faktorům jsou navržena možná řešení či doporučení k jejich eliminaci.  

Klíčová slova:  

- mimořádná událost 

- obec 

- analýza 

- kriminalita  

 

Abstrakt 

PIŠTORA, R. Protection conception of Klimkovice city. Bachelor thesis. Ostrava: VŠB – 

TU OSTRAVA. FBI. 2008. 35 s.  

The Bc. thesis aim is focused on the discussion about the safety situation of Klimkovice 

city and the suggestion of security conception and protection to its improvement. 

The most important extraordinary events, which can threaten the city, are characterized on 

the base of analysis. The criminality, fire, epidemy, and energetic lines and substations 

destructions are considered as the important risks. The acceptable solutions or 

recommendation are proposed to eliminate describe endangering factors.  

 
Klíčová slova:  

- extraordinary event 

- municipality 

- analysis 

- criminality 
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Úvod 

Každá obec má v rámci českého právního systému uloženo mnoho pravomocí  

a povinností, které se týkají zejména rozvoje obce a její bezpečnosti. Jak budou tyto 

povinnosti uskutečňovány, záleží hlavně na samotných orgánech obce.  

Aby se mohla obec rozvíjet, je potřeba, aby orgány obce znaly možná ohrožení 

obce a její slabá místa. Zpravidla žádná obec nemá dostatečné finance na to, aby se 

zabývala všemi možnými ohroženími. Proto je třeba zvolit jistý postup práce. 

Nejnebezpečnější mimořádné události, které by měly největší dopad na samotnou obec, lze 

odhalit díky analýze, a poté mohou být navržena preventivní opatření, která by zabránila 

nebo omezila účinky této události. Uvedení preventivních opatření do praxe by měl být 

poslední krok tohoto procesu. V této bakalářské práci je bezpečnostní situace soustředěna 

na město Klimkovice. 

Cílem této bakalářské práce je posouzení bezpečnostní situace města Klimkovice  

a navržení koncepce bezpečnosti a ochrany k jejímu zlepšení.  
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Literární rešerše 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020; Dostupné  

z http://www.mvcr.cz. [cit. 2008-03-29]. 

Tato koncepce se zabývá stavem minulým, současným a budoucím výhledem, jak zajistit 

ochranu obyvatelstva. V současném stavu charakterizuje výdaje a připravenost zejména 

státní sféry, výhled do budoucna se zabývá úkoly občanů, podnikové sféry a veřejné 

správy.  

 

Koncepce požární ochrany Ústeckého kraje; Dostupné z http://www.hzsoul.cz.  

[cit. 2008-03-01]. 

Zabývá se povinnosti plynoucími ze zákona pro hasičský záchranný sbor, analýzou 

možného ohrožení ústeckého kraje, kde jsou vyjmenovány a jednoduše zpracovány 

ohrožující mimořádné události, které by mohly kraj postihnout, jejich případný dopad  

a řešení jejich vlivů. 

 

Koncepce ochrany města Olomouce před povodněmi; Dostupné z http://www.uur.cz.  

[cit. 2008-04-01] 

Zabývá se objasněním povodní v roce 1997, kdy došlo k zaplavení velké části Olomouce. 

Dále je zde technicko – ekonomická studie zvýšení koryta řeky Moravy, aby nedošlo 

k podobné situaci jako v roce 1997. Výsledkem je protipovodňová doporučení a ochrana 

města. 

 

Koncepce činnosti městské policie Lanškroun; Dostupné z http://mep.mesto-lanskroun.cz. 

[cit. 2008-02-01]. 

Zabývá se vymezení povinnosti městské policie zákonem, její stručnou charakteristikou, 

hlavními úkoly a její další činností. Jsou zde také uvedeny návrhy na rozšíření těchto 

činností. 

 

Koncepce zabezpečení činnosti jednotek Sboru dobrovolných hasičů města Olomouce; 

Dostupné z http://www.olomouc.eu [cit. 2008-02-10]. 

Pojednává o současném stavu a vybavení jednotek Sboru dobrovolných hasičů města 

Olomouce. Je zde uvedeno technické vybavení, které se předpokládá pořídit a změny  
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a přestavby na sídlech jednotek sborů. Konec je věnován prioritám a časovému sledu 

stanovených koncepčních úkolů. 

 

Koncepce ochrany přírody a krajiny Plzeňského kraje; Dostupné z http://www.plzensky-

kraj.cz. [cit. 2008-02-09]. 

Týká se Plzeňského kraje a okolí. V analytické části pojednává o stavu půdy a vodních 

ploch a jejich využití a následně ochranou rostlin a živočichů. V návrhové části jsou řešeny 

jednotlivé ekosystémy, jejich ochrana a spolupráce na mezinárodní úrovni. 

 

Energetická koncepce města Jablonec; Dostupné z http://www.jablonec.cz.  

[cit. 2008-02-09]. 

Určuje preferovaný způsob výroby tepelné energie pro vytápění, přípravu teplé užitkové 

vody, pro technologické účely a dále stanovuje zásady pro užití jednotlivých druhů paliv  

a energií na území města Jablonce nad Nisou pomocí obecně závazné vyhlášky. 

 

Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí; Dostupné z http://www.bilovec.cz.  

[cit. 2008-03-05]. 

Vysvětluje pojmy jako je Hasičský záchranný sbor, krizové stavy, evakuace, je zde obecný 

přehled možných mimořádných událostí a rady pro občany města, co v takovýchto 

případech dělat. 

 

Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 

Zákon upravuje zejména povinnosti právnických,podnikajících fyzických osobo  

a fyzických osob na úseku požární ochrany, povinnosti obcí a zabývá se postihy za 

nedodržení předpisů. 

 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

Zákon upravuje problematiku obecných ustanovení, samostatné a přenesené působnosti, 

jsou zde práva a povinnosti orgánů obce, zabývá se dozorem nad obcemi a problematikou 

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

ve znění pozdějších předpisů 

Tento Zákon vymezuje integrovaný záchranný systém jako celek. Je zde uvedeno 

především stanovení složek integrovaného záchranného systému a jejich působnost. Dále 

je zde vymezena působnost a pravomoci státních orgánů a orgánů územních 

samosprávných celků. 

 

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

pozdějších předpisů 

Tento zákon upravuje a stanovuje pravomoci orgánů územních samosprávných celků  

a státních orgánů. Dále se zaměřuje na práva a povinnosti právnických a fyzických osob 

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

republiky při vnějším napadení, a při jejich řešení. Následně jsou zde uvedeny 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 

krizových stavů. 

 

Výše uvedená literatura neřeší koncepci ochrany obce jako celek, ale zabývá se pouze 

jedním z mnoha problémů. V případě zákonů se jedná o právní rámec některých povinností 

obce. 
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1 Povinnosti obce v rámci zajištění bezpečnosti a rozvoje 

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, které tvoří 

územní celek. Je veřejnoprávní korporací, která nese určitá práva a povinnosti [10]. Každá 

obec vykonává své činnosti v samostatné působnosti, tzn. že vykonává územní 

samosprávu, ale také jedná v rámci přenesené působnosti, vykonává tedy státní správu. 

Podle rozsahu výkonu státní správy rozlišujeme tři typy obcí. Tyto obce bývají označovány 

římskými číslicemi a do jejich pravomocí patří tyto činnosti: 

I. typ –  obce tohoto typu vykonávají přenesenou působnost v základním rozsahu. 

Vykonávají ji všechny obce bez ohledu na velikost, počet obyvatel či věcné  

a personální vybavení. 

II. typ – jedná se o obce s pověřeným obecním úřadem, které přenesenou působnost 

plní nejen pro svůj správní obvod, ale také pro obvod jemu svěřený zvláštními 

právními předpisy.  

III. typ – nazývané také jako obce s rozšířenou působností. Tyto obce vykonávají 

přenesou působnost v nejširší míře, zvláštním předpisem je určen rozsah činností  

a okruh obcí, resp. správních obvodů, pro které tuto roli plní.   

Každá obec má v rámci své působnosti určité povinnosti, které jsou ji svěřeny 

několika právními předpisy. Tato práce se bude dále zabývat pouze povinnostmi obce I. 

typu, jelikož praktická část bude zaměřena na město Klimkovice, které se řadí právě do 

této kategorie.  

1.1 Povinnosti v oblasti rozvoje obce 

Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu pečuje o vytváření 

podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především  

o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby 

informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného 

pořádku.  

Základními předpoklady rozvoje obce je dopravní dostupnost a obslužnost. Jejich 

zajištění je především v kompetenci kraje, přičemž obec působí ve vztahu s krajem jako 

klíčový partner. V případě místních komunikací má pak obec poměrně velké pravomoci 

v oblasti regulace jejich využívání.  
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V oblasti péče o životní prostředí obce zabezpečují zejména odpadové hospodářství 

a s tím související věci (právními akty mohou působit na minimalizaci zátěže životního 

prostředí). Důležitá je rovněž informační činnost.   

1.2 Povinnosti v oblasti zajištění bezpečnosti obce 

Obec při plnění úkolů ochrany veřejného zájmu tvoří základní prvek veřejné správy 

při zabezpečování opatření ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech a krizových 

situacích. 

Orgány obce bezprostředně zajišťují úkoly ochrany obyvatelstva ve vztahu  

k obyvatelstvu na území obce. Sehrávají rozhodující úlohu při informování o možných 

ohroženích, plánovaných opatřeních a postupu při řešení následků mimořádných událostí  

a při organizování pomoci postiženému obyvatelstvu. K tomu mohou být u větších obcí 

nebo obcí, které jsou potenciálně ohroženy mimořádnou událostí, vytvářena informační  

a poradenská centra, která podávají informace k problematice ochrany obyvatelstva. 

Zvláštní pozornost by měla být věnována všem zdravotnickým a sociálním 

zařízením, školám, předškolním zařízením a školským zařízením umístěným v obci.  

K plnění úkolů obcí v oblasti ochrany obyvatelstva jsou využívány především 

jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí. Tyto jednotky a zařízení se podílejí především 

na zabezpečení evakuace (doprovod a péče o evakuované), zabezpečení nouzového přežití 

(nouzové ubytování, zásobování pitnou vodou a stravování), organizování humanitární 

pomoci, zjišťování a označování nebezpečných oblastí a provádění dekontaminace. 

Orgánům obce vyplývají povinnosti na zajištění připravenosti obce na řešení 

krizových situací, obecní úřad zejména organizuje přípravu obce na krizové situace, 

rozpracovává úkoly krizového plánu kraje, poskytuje hasičskému záchrannému sboru kraje 

podklady a informace potřebné ke zpracování krizového plánu kraje a podílí se na zajištění 

veřejného pořádku. Starosta obce může využívat při koordinaci záchranných a likvidačních 

prací krizový štáb. Krizový štáb obce je pracovním orgánem starosty obce. Lze tedy 

očekávat, že hlavní aktivity stálé pracovní skupiny budou směřovat k naplnění povinností 

uložených starostovi obce zákonem. Pokud bude nutné k provedení krizových opatření 

v podmínkách obce vydat nařízení obce, nabývá nařízení obce účinnosti okamžikem jeho 

vyvěšení na úřední desce obecního úřadu [12]. 
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Obecní úřad musí zajistit celou řadu činnosti při řešení mimořádných událostí. 

Obec může či je povinna zpracovávat řadu (závazných) koncepčních dokumentů, které lze 

využít jako důležitý nástroj řízení obce v rovině regulační a rozvojové. Orgánům obce je 

stanoveno, aby zajišťovaly připravenost na mimořádné události a podílely se na provádění 

záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva. Za tím účelem obecní úřad 

každé obce organizuje přípravu obce na mimořádné události, podílí se na provádění 

záchranných a likvidačních prací s IZS, zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před 

hrozícím nebezpečím, hospodaří s materiálem civilní ochrany. Starosta každé obce pak 

zajišťuje varování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím, 

organizuje v dohodě s velitelem zásahu nebo se starostou obce s rozšířenou působností 

evakuaci osob z ohroženého území obce. Je oprávněn vyzvat právnické i fyzické osoby 

k poskytnutí pomoci [11].  

Přípravu určených pracovníků obce k řešení úkolů ochrany obyvatelstva při 

mimořádných událostech organizuje obecní úřad a hasičský záchranný sbor kraje. 

Uskutečnění těchto opatření zabezpečují v prvé řadě základní složky integrovaného 

záchranného systému. Při vzniku mimořádné události, jejíž rozsah přesáhne rámec 

možností obce a základních složek integrovaného záchranného systému, budou opatření 

zabezpečována z krajské úrovně.  

1.2.1 Povinnosti obce na úseku požární ochrany   

Zákon o požární ochraně [9] ukládá obci povinnosti v působnosti samostatné i v přenesené. 

Tyto povinnosti jsou stanoveny v § 29 zákona o PO, jedná se o tyto povinnosti: 

• zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů  

a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, 

• členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za hašení požárů a záchranné 

práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech v mimopracovní 

době poskytuje odměnu, 

• udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, 

• zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, 

• zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů 

obce a požární ochrany, 

• zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, jakož i péči  

o zaměstnance zařazené v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků, členy 
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jiných jednotek sborů dobrovolných hasičů obce nebo podniků, popřípadě i o osoby 

vyzvané k poskytnutí osobní pomoci podle § 18, jestliže zasahují za ztížených 

podmínek nebo u déle trvajícího zásahu na území obce, 

• poskytuje náhradu ušlého výdělku členu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, 

který se ve své pracovní době nebo v době, ze které mu plyne příjem z podnikání 

nebo jiné samostatně výdělečné činnosti, zúčastní zásahu při požáru nebo jiných 

záchranných prací při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech 

nebo nařízeného cvičení anebo nařízené odborné přípravy, 

• zabezpečuje a hradí pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 

preventivní zdravotní prohlídky, 

• zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních 

zařízení, zejména pro potřeby svého územního obvodu, 

• zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany, 

• zřizuje ohlašovnu požárů a další místa, odkud lze hlásit požár, 

• zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví 

další zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé 

použitelnosti, 

• umožňuje dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru v katastrálním území 

obce podle nařízení kraje a přispívá na provoz a vybavení těchto jednotek, 

• spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů k zabezpečení požární 

ochrany; za tím účelem mohou obce soustřeďovat finanční prostředky, 

• organizuje preventivně výchovnou činnost, 

• obecně závaznou vyhláškou vydává požární řád obce a stanoví podmínky  

k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob1.  

Dále tento zákon uvádí, že pokud je obec vlastníkem nebo uživatelem zdrojů vody 

pro hašení, je povinna je udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární 

techniky a čerpání vody pro hašení požárů. Jestliže je obec vlastníkem nebo uživatelem 

souvislých lesních porostů o celkové výměře vyšší než 50 hektarů je povinna zabezpečit  

v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, nad rámec povinností stanovených zákonem  

o PO, opatření pro včasné zjištění požáru v lesích a proti jeho rozšíření pomocí hlídkové 

činnosti s potřebným množstvím sil a prostředků požární ochrany. 

                                                
1 § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
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Obec při plnění úkolů může spolupracovat s občanskými sdruženími, veřejně 

prospěšnými organizacemi a jinými orgány a organizacemi působícími na úseku požární 

ochrany. Dále obec plní povinnosti uložené zákonem o PO právnickým osobám  

a podnikajícím fyzickým osobám. Tyto povinnosti plní prostřednictvím odborně 

způsobilých osob. Základním krokem ke splnění požadavků zákona je začlenění 

provozovaných činností do kategorií dle míry požárního nebezpečí.2  

2 Mimořádné události města Klimkovice   

Jak uvádí zákon [11], mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů 

vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, 

majetek a životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. 

Mimořádné události můžeme členit na přírodní a civilizační. Mimořádná událost se však 

může projevit také jako kombinace těchto dvou vlivů. Bližší pojednání ke jednotlivým 

druhům je uvedeno v tzv. krizových zákonech [11, 12, 13]. 

Mimořádné události mohou mít nejrůznější podobu a to z velké části v závislosti na 

lokalitě, ale i např. demografické struktuře obyvatel. Nyní jsou tyto možné události 

zasazeny do města Klimkovice, kde na základě expertního odhadu byly vybrány možné 

ohrožující faktory, které by mohly způsobit mimořádnou událost. Nejdříve jsou zde však 

charakterizovány základní údaje o tomto městě.  

2.1 Charakteristika města Klimkovice 

Klimkovice jsou se svými téměř 4 000 obyvateli rozvíjejícím se lázeňským 

městem. Rozkládají se nedaleko Ostravy, což z nich činí oblíbený cíl pro výlety z tohoto 

města a přilehlého okolí. Klimkovice mohou nabídnout širokou škálu jak sportovního, tak 

kulturního vyžití pro jeho obyvatele nebo pro případné návštěvníky. Na území města, 

v městské části Hýlov, se nacházejí Sanatoria Klimkovice. Lázeňský areál se rozkládá  

v lesnaté krajině na úpatí Nízkého Jeseníku. Sanatoria mají velký podíl na návštěvnosti 

Klimkovic, díky jejich velké kapacitě, zaměření léčby a možnosti sportovního využívání 

celého areálu. Toto všechno je přístupné také veřejnosti, což z lázní činí vyhledávanou  

a oblíbenou lokalitu. 

                                                
2 Činnosti lze začlenit do 3 kategorií: bez zvýšeného požárního nebezpečí, se zvýšeným požárním 
nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím.  
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Z hlediska veřejné správy se toto město řadí mezi obce I. typu, což znamená, že 

vykonávají přenesenou působnost v základním rozsahu a to výhradně pro vlastní potřebu.  

Zákonem jsou vymezeny také orgány, které jsou povinny obce zřizovat. 

Organizační struktura obecního úřadu, který je základním pilířem obecního uspořádání, je 

přiblížena v příloze č. 1.  

2.1.1 Poloha města   

Město Klimkovice se nachází v severovýchodní části České republiky, v těsné 

blízkosti Ostravy (přibližně 7 km). Leží na hlavní silnici I/47 Hranice - Odry - Fulnek - 

Bílovec - Ostrava. Rozkládají se přibližně na 49° 47' severní šířky a na 18° 08' východní 

délky. Průměrné roční teploty v této oblasti se pohybují v rozmezí 8,1 až 9°C, souhrn 

srážek během jednoho roku je mezi 700 až 800 mm. Nejvyšším místem klimkovického 

katastru je vrch Mezihoří (382 m n. m.), nejnižší místo se nachází při odtoku řeky 

Polančice (238 m n. m.). Pod správu města Klimkovice patří také obce Josefovice, Hýlov  

a Václavovice. Celková rozloha katastrálního území tedy činí 1 423 ha. 

2.1.2 Počet obyvatel   

Počet obyvatel města Klimkovice má vzrůstající tendenci. Hlavní příčinou je stále 

větší zájem o výstavbu rodinných domů v této lázeňské lokalitě v důsledku odlivu obyvatel 

z center měst do jejich přilehlých oblastí. Jak dokládá graf č. 1, v roce 2007 se počet 

obyvatel přiblížil těsně pod hranici 4 000. 

Graf č. 1 Vývoj počtu obyvatel v letech 200 – 2007.  

Vývoj počtu obyvatel v letech 2000 - 2007
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   Zdroj: http://www.mesto-klimkovice.cz. Vlastní zpracování.  
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Jak už bylo výše řečeno, město Klimkovice zahrnuje do své správy také další obce. 

Jedná se Josefovice, Hýlov a Václavovice. Přehled počtu obyvatel v těchto městských 

částech je znázorněn v tabulce č. 2.1.  

Tabulka č. 2.1 Počet obyvatel v jednotlivých městských částech Klimkovic. 

Městská část Počet obyvatel 

Městská část Klimkovice 3 259 

Městská část Josefovice 280 

Městská část Hýlov 168 

Městská část Václavovice 272 

Zdroj: http://www.mesto-klimkovice.cz. Vlastní zpracování. 

2.2 Kritická infrastruktura a další důležité objekty města 

Kritickou infrastrukturou se rozumí výrobní i nevýrobní systémy, jejichž 

nefunkčnost by měla vážné dopady na bezpečnost, ekonomiku a zachování nezbytného 

rozsahu dalších základních funkcí státu při krizových situacích.3  

Na základě expertního odhadu jsou řazeny do kritické infrastruktury především 

Městský úřad Klimkovice, Sbor dobrovolných hasičů města Klimkovice, Technická správa 

města Klimkovice, zdravotní středisko, ale i rozvodné sítě v podobě vodovodu, kanalizace, 

trafostanic a čističky odpadních vod.  

Mimo to, se však na území města nachází i další instituce, jenž mají pro tuto oblast 

strategický význam. Jedná se o školy, mateřské školy, Domov pro seniory a Sanatoria 

Klimkovice. Existence těchto subjektů je potřeba brát v potaz při řešení všech otázek 

týkající se plánování, ale i samotného zabezpečování ochrany.  

2.3 Ohrožení města Klimkovice   

Ohrožujících faktorů, které mohou nepříznivě působit na město je mnoho, avšak 

značná část z nich je vysoce nepravděpodobná, tudíž se jimi tato bakalářská práce 

nezabývá. Mezi nebezpečné vlivy, které by mohly způsobit mimořádnou událost lze brát 

v úvahu tyto možnosti:  

 

 
                                                
3 Metodika zpracování krizových plánů dle § 15 a § 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění nařízení 
vlády č.36/2003 Sb. 
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• Povodně 

Město Klimkovice není povodní téměř ohroženo. Přes jeho území prochází pouze  

2 malé vodní toky – potok Rakovec a Polančice. Případné vylití vody z vodních děl 

(rybníků) je také zanedbatelné, jelikož se tyto vodní díla nacházejí v neobydlené oblasti. 

Ztráta při vylití vody z rybníků by byla zejména v úhynu chovných ryb, které jsou v těchto 

pěstovány. O případné znečištění cest a silnic zasažených vodu z vodních toků by se 

postaralo město díky své Technické správě města Klimkovice.  

V minulých letech, kdy se na území města vyskytla povodeň (rok 1997), byl 

zatopen pouze 1 rodinný dům, který byl následně evakuován. Proto se tomuto problému 

nepřikládá v oblasti ohrožení osob velký význam. Problematiku povodní řeší město 

Klimkovice svým povodňovým plánem.  

• Krupobití 

V minulosti nebyl dosud zaznamenán případ, že by město bylo zasaženo 

krupobitím, které by mělo za následek větší škody na majetku. Dá se předpokládat, že při 

krupobití může dojít k poškození hlavně soukromého majetku a to zejména osobních 

automobilů, stojících na nechráněných místech. Problematika krupobití není 

v Klimkovicích řešena. 

• Požáry 

V 15. století postihly město 2 zničující požáry, avšak v novodobé historii nebylo 

město zasaženo požáry většího rozsahu. Ve městě je zřízena jednotka sboru dobrovolných 

hasičů kategorie JPO III/1, která má za úkol zneškodnit požáry menšího rozsahu [16,17]. 

K požáru, který by se nedal zvládnout vlastními silami a prostředky města by byl povolán 

hasičský záchranný sbor, který by přijel s největší pravděpodobností z Bílovce a Ostravy 

podle rozsahu požáru.   

• Sněhová kalamita 

Ohrožuje zejména dopravu na území města a to zejména v oblasti služeb. Nenadálé 

zvýšení sněhové vrstvy by mohlo mít za příčinu zastavení městské hromadné dopravy, 

případně dálkových autobusů z příčiny neprůjezdnosti cest. To by mohlo nastat jejich 

nehodou nebo hlubokým sněhem. Problematikou sněhové kalamity se zabývá Analýza 

možných havárií na území okresu Nový Jičín (dále jen Analýza havárií), která je obsažena 

v havarijních plánech města. 
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• Přívalový déšť 

Může způsobit zejména rychlé a nečekané zvednutí vodní hladiny, což může mít za 

následek lokální povodně, které však město téměř neohrožují. Jako samostatný problém 

není řešen, problematika důsledků, což jsou hlavně povodně, je řešena v povodňovém 

plánu města. 

• Otřesy a sesuvy půdy 

I když se Klimkovice nachází v blízkosti Ostravy, není nebezpečí otřesů a sesuvů 

půdy pravděpodobné. Poddolované oblasti do lokality města nezasahují a ani v minulosti 

není znám případ podobné aktivity. Vyskytují se pouze lokální problémy s infrastrukturou, 

která je postavena na pískovém podloží. Toto má za následek zejména špatný stav vozovek 

– tvoří se díry v zemi. Problematika otřesů a sesuvů půdy není v Klimkovicích řešena. 

• Vichřice, větrná smršť, tornádo  

Město není v oblasti, kde by toto nebezpečí hrozilo ve větší míře. Občasný silný 

vítr způsobuje malé a ojedinělé škody na majetku a to zejména na střechách budov. 

Případná smršť, která by zasáhla Klimkovice by měla vliv na životní prostředí a to zejména 

na poničené stromy, případně na způsobené škody těmito stromy. Tímto problémem by se 

pak zabýval JSDH Klimkovice spolu s Technickou správou města Klimkovice. 

Problematikou větrných smrští se zabývá Analýza havárií, která je obsažena v havarijních 

plánech města. 

• Vznik epidemií 

Rozhodujícím faktorem pro zvládnutí epidemií je jejich včasná detekce a účinná 

obrana. Při tom je důležité zvládnout velké množství nakažených, kteří překročí možnou 

kapacitu lékařů ve městě. V oblasti Klimkovic se jedná zejména o epidemii chřipky, která 

zasáhne v největší míře zejména děti předškolního a školního věku. Problematikou 

epidemií se zabývá Analýza havárií, která je obsažena v havarijních plánech města. 

• Vznik epitootických nákaz 

Na území Klimkovic se nevyskytují velkochovy zvířat, je zde pouze zemědělské 

družstvo, ve kterém se nachází několik kusů dobytka. Je zde však několik malých 

chovatelů včel, proto bylo městem Klimkovice zveřejněno nařízení krajské veterinární 

správy [18]. Co se týče nákazy jiných druhů zvířat, je tento problém řešen v Analýze 

havárií, která je obsažena v havarijních plánech města. 
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• Havárie v silniční dopravě při přepravě nebezpečných látek 

Na území města není známa havárie většího rozsahu s únikem nebezpečné látky. 

Jelikož Klimkovice leží na  hlavní silnici I/47 Hranice - Odry - Fulnek - Bílovec – Ostrava, 

není nebezpečí takovéto havárie zanedbatelné díky velkému provozu.  

Dostavěním dálnice, vedoucí přes město, by mělo mít za následek odklon 

silničního provozu mimo centrum města. Na území obce je úsek dálnice od 140.857 km do  

144.244 km, což je 3.387 km. Také se zde nachází tunel pod městskou částí Hýlov. Tento 

úsek dálnice je zejména v neobydlené části Klimkovic, tudíž by případná havárie neměla 

mít velký dopad na obyvatelstvo. Problematikou Havárií v silniční dopravě při přepravě 

nebezpečných látek se zabývá Analýza havárií, která je obsažena v havarijních plánech 

města. 

• Destrukce na energetických řádech a rozvodnách 

Měla by za následek omezení dodávek plynu, pitné vody a elektřiny, ohrožení 

výrobních a nevýrobních provozů a nemalý dopad na obyvatelstvo a to zejména při 

vytápění bytů a domů. 

Při této mimořádné události je třeba se zaměřit zejména na nemocné a nemohoucí 

lidi, kteří se bez dodávek vody a energií neobejdou. Jedná se hlavně o objekt Domova 

důchodců v Klimkovicích. Problematikou destrukce na energetických řádech a rozvodnách 

se zabývá Analýza havárií, která je obsažena v havarijních plánech města. 

• Havárie čerpací stanice 

Na území města se nachází čerpací stanice pohonných hmot. Jedná se z velké části  

o neobydlenou oblast, čerpací stanice však sousedí s autobazarem. 

Vzniklý požár nebo případný následný výbuch by zejména ohrozil personál stanice 

a její zákazníky a způsobil velké škody na již zmíněném autobazaru. Pokud by toto nastalo,  

je pravděpodobný následný únik pohonných látek do okolí. V blízkosti čerpací stanice  

se nenachází žádný vodní tok, tudíž by nehrozilo nebezpečí rozšíření těchto látek  

do vzdálenějšího okolí. Problém se zamořením půdy by měl pouze lokální charakter, který  

by se musel řešit odvozem kontaminované půdy. Problematikou havárie čerpací stanice  

se zabývá Analýza havárií, která je obsažena v havarijních plánech města.  

 

 



15 

• Rozrušení chemických závodů 

Na území města se nenachází žádný chemický závod, obyvatelé města jsou však 

ohroženi Moravským chemickým závodem v Ostravě. Pokud by došlo k jeho havárii, může 

do ovzduší uniknout až 500 tun amoniaku. To by nastalo pouze v případě destrukce většiny 

zásobníků amoniaku, jelikož nynější uskladnění této látky je řešeno pomocí několika 

dělených menších zásobníků. Vzdálenost mezi Klimkovicemi a tímto závodem je ale 

natolik velká, že přímé ohrožení obyvatel nehrozí. Je však nutno obyvatele města před 

touto skutečností varovat, pokud by tato mimořádná událost nastala. Problematikou 

rozrušení chemických závodů se zabývá Analýza havárií, která je obsažena v havarijních 

plánech města. 

• Zamoření rostlin, vody a půdy velkého rozsahu 

Toto nebezpečí pro Klimkovice plyne zejména z havárií v silniční dopravě 

s nebezpečnou látkou, která může unikat a  nepovolené shromažďování odpadu, tvoření 

černých skládek, atd. 

Tato mimořádná událost ohrožuje hlavně zásobování, životní podmínky 

obyvatelstva a jeho zdraví, má negativní vliv na zemědělskou výrobu a ohrožuje zdraví 

zvířat. Problematikou zamoření rostlin, vody a půdy velkého rozsahu se zabývá Analýza 

havárií, která je obsažena v havarijních plánech města, problémem odpadů se zabývá 

obecní vyhláška o odpadech [15].  

• Trestná činnost a přestupky 

Násilná kriminalita je v Klimkovicích, ve srovnání s ostatními místy v regionu, na 

nízké úrovni. Na území města nebyla v poslední době zaznamenána trestná činnost 

v souvislosti s extremismem, národnostním nebo rasovým podtextem. Největší podíl na 

kriminalitě má majetková trestná činnost. 

Na úseku přestupků došlo k jejich poklesu, jedná se zejména o řízení 

v podnapilosti, vysokou rychlost vozidel a rušení nočního klidu. Problémem kriminality se 

město jako takové nezabývá, byla vydána pouze Obecně závazná vyhláška [14], která se 

týká zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních akcích.  

Podklady pro ohodnocení výše zmíněných rizik jsou uvedeny v příloze č. 2 a 3. 
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3 Analýza a hodnocení rizik mimořádných událostí  

Analýza je proces identifikace nebezpečí, jejich zdrojů a situací, které mohou 

způsobit škody na svém okolí, odhad dopadů možných scénářů havárií na zdraví a životy 

lidí, zvířat, majetek a životní prostředí, zkoumání opatření, které mohou zabránit vzniku 

havárie nebo snížit její následky, stanovení míry rizika, hodnocení přijatelnosti rizika 

vzniku závažné havárie. 

Analýzy můžeme obecně rozdělit na 2 základní typy: 

• Kvantitativní -  u tohoto typu analýzy je zásadní:  

o Určení četnosti,  

o Frekvence scénářů havárií, 

o Hodnocení následků.  

Důležitými faktory jsou spolehlivé matematické modely a spolehlivé hodnoty 

frekvencí a pravděpodobnosti. 

• Kvalitativní - u tohoto typu analýzy je zásadní: 

o Identifikace zdrojů rizika 

o Analýzy příčin a následků a jejich souvislostí 

Důležité faktory jsou úplnost a správnost. 

U každé analýzy je potřeba stanovit jasné cíle, určit možné události a jejich zdroje, 

vyhodnotit pravděpodobnost vzniku mimořádných událostí, vyhodnotit následky, stanovit 

přijatelnost vzniku mimořádných událostí a konečně navrhnout opatření ke snížení rizika.  

Cílem analýzy v této práci je vytvoření seznamu nebezpečných událostí, posouzení 

pravděpodobnosti jejich vzniku a navrhnutí úpravy ke zvýšení bezpečnosti. Pro provedení 

analýzy rizik bylo využito zahraniční metodiky.4  

Tato analýza v sobě shrnuje tři průvodní jevy, které je třeba brát u každé 

nebezpečné události v potaz. Jedná se o ohrožení, zranitelnost a potenciál pro zdolání. 

Bližší pojednání k jednotlivým kritériím je uvedeno v příloze č. 2. Celkový průběh analýzy 

je znázorněn v příloze č. 3. 

                                                
4 RIEGEL, CH..: Risikoanalyse - Risiken erkennen und vergleichen, In : Bevölkerungsschutz, č. 1/2007  
str. 5 – 8. 
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3.1 Analýzou zjištěné mimořádné události ohrožující kritickou 

infrastrukturu 

Na základě analýzy byly vyzdviženy hlavní rizika ohrožující město Klimkovice. 

Jedná se o riziko epidemie, požáru a riziko destrukce na energetických řádech  

a rozvodnách. Jako stěžejní problém je charakterizována kriminalita, o které bude 

pojednáno níže.  

Problém kriminality by u všech subjektů kritické i ostatní infrastruktury měl velmi 

podobný charakter. Díky žhářství či nepozornosti může vzniknout požár, stejně jako 

přerušení dodávky energií díky sabotáži na energetických řádech a rozvodnách. 

Kriminalita je předpokládána v podobě zcizení nebo poničení vybavení, potřebného 

k uskutečňování služeb daného subjektu. Při vandalismu je pravděpodobné, že dojde pouze 

k narušení pláště budov, tj. nebo poničené zdivo, případně rozbitá okna. U zcizení 

vybavení v subjektech je třeba brát v úvahu jejich bezpečnostní opatření, které se v nich 

nacházejí, v podobě elektronických poplašných zařízení. Ty by bylo třeba nejprve obejít  

a až následně by mohlo k této eventualitě dojít. Pokud by se tak stalo, činnost daného 

subjektu je závislá na množství znehodnocených a zcizených věcí. 

Městský úřad 

Fungování městského úřadu a jeho služeb závisí na prostorách, ve kterých se 

nachází potřebné dokumenty a vybavení. Ohrozit tyto prostory může zejména požár, který 

by měl za následek evakuaci městského úřadu. Podle jeho rozsahu a případných 

zachráněných dokumentů a techniky by poté záleželo na rychlosti obnovy jeho funkčnosti. 

Při rozsáhlém požáru, který by zničil jak prostory obývané úřadem, tak používanou 

techniku, by byla úplná obnova chodu časově náročná. Bylo by to způsobeno zejména 

opětovným vybavením technikou, s případnými dočasnými prostory by nebyl problém. 

Je velmi nepravděpodobné, že by chřipková epidemie měla za následek pozastavení 

funkčnosti obecního úřadu, může se ale stát, že by došlo k omezení jeho provozu díky 

nedostatku zaměstnanců. Tento problém by neměl mít delší dobu trvání a neměl by nijak 

významně ohrozit chod města. 

Destrukce na energetických řádech a rozvodnách by v dnešní době znamenala pro 

výkon úřadu velký problém a to zejména přerušení dodávky elektrické energie, bez níž by 

nefungovala výpočetní technika. Případné kroky k úplnému obnovení funkčnosti úřadu by 

záležely na předpokládané délce výpadku dodávky energií. 
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Sbor dobrovolných hasičů města Klimkovice 

Může se stát, že samotné sídlo dobrovolných hasičů v Klimkovicích bude zasaženo 

požárem, neboť v jeho prostorách se minimálně jednou do měsíce konají různé prodejní 

akce, čímž se riziko požáru zvyšuje. Jednotka bude znovu akceschopná podle množství 

zničeného vybavení. Předpokládá se, že hasičské auta zničeny nebudou, tudíž by se musel 

najít vhodný prostor pro dočasné parkování. Vybavenost hasičů určuje svými financemi 

obec, tudíž by záleželo na ní, jak velké investice by věnovala do urychlení oprav a nákupu 

nového vybavení. 

Vznik epidemie by mohlo ohrozit jen akceschopnost jednotky, co se počtu 

akceschopných mužů týče, přičemž se nepředpokládá, že by byli epidemií zasaženi všichni 

členové. To by mělo za důsledek menší pomoc města při zdolávání mimořádných událostí 

při obnově a jejich zdolávání. 

Destrukce na energetických řádech a rozvodnách by neměla velký vliv na 

akceschopnost jednotky, jelikož Sbor dobrovolných hasičů Klimkovice vlastní záložní 

agregát pro provoz nezbytných služeb. Při dlouhodobé odstávce energií by však mohly 

vzniknout problémy s neúplnou funkčností všech systémů. 

Technická správa města Klimkovice 

Sídlo technické správy přímo sousedí s jedním z vodních toků v Klimkovicích. Je 

zde tedy možnost, že při opravdu velkých povodních (větších než v roce 1997) by mohlo 

dojít k jeho zaplavení. To by mělo za následek, po opadnutí vody, zaměření se nejprve na 

zprovozuschopnění technické správy, až následně pak na ostatní infrastrukturu. To by 

znamenalo zdržení likvidačních a obnovovacích prací na území města. 

Požár velkého rozsahu v areálu technické správy by byl nebezpečný pro blízké 

okolí, jelikož se v areálu nachází sběr komunálního odpadu všeho druhu. Hořením tohoto 

odpadu by mohl vznikat toxický kouř, jehož účinky, vzhledem k množství odpadu, by byly 

pouze lokální. Rozsahem požáru by se řídila doba trvání obnovy provozuschopnosti. 

Vznikaly by problémy zejména s hromaděním komunálního odpadu a s neudržováním 

čistoty města. 

Vznik epidemií by znamenal pouze malé riziko neschopnosti provozu technické 

správy, pokud by však neonemocněli všichni její zaměstnanci. Důsledkem toho by bylo 

dočasné pozastavení služeb správy. 
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Zdravotní středisko   

V této budově jsou umístěny různé druhy ambulancí a lékařů, kteří zajišťují 

nezbytné zdravotnické služby občanům města. 

Nachází se zde: 

• dvě ordinace praktického lékaře,  

• ordinace praktického lékaře pro děti a dorost,  

• dvě zubní ambulance,  

• jedna gynekologická a interní ambulance, 

• oční ambulance, 

• kožní ambulance, 

• chirurgická a koloproktologická ambulance, 

• léčebné rehabilitace. 

Pokud by toto středisko vyhořelo, vzniká zde problém s dočasným přemístěním 

pacientů k jiným lékařům, pravděpodobně do Ostravy, což znamená nutnost dojíždění. 

Obnova činnosti by závisela na rozsahu poškození budovy a zničeného vybavení ordinací. 

Destrukce na energetických řádech a rozvodnách by znamenala dočasné 

pozastavení činnosti střediska a převedení jeho služeb na jiné ambulance v okolí, které by 

touto mimořádnou událostí nebyly zasaženy. 

Vznik epidemií by mohl mít na středisko charakter buď dočasného uzavření 

z důvody nedostatku lékařů, spíše se ale předpokládá nedostatek kapacity pro nemocné, 

který by se řešil jejich odkázáním na jiné středisko. 

Trafostanice 

Na území Klimkovic se nachází několik trafostanic rozmístěných tak, aby každá 

zajišťovala dodávky elektřiny pro určitou oblast. Tyto stanice nejsou nijak zvlášť střeženy 

nebo monitorovány, pokud se nejedná o servis nebo nutnou kontrolu jejich provozu. Jejich 

umístění je zvoleno tak, aby nebyly ohrožovány případnou povodní nebo jinými 

nepříznivými přírodními vlivy. Trafostanice jsou tedy převážně ohroženy zejména  

kriminalitou nebo požárem. V případě kriminality se jedná o jejich poničení nebo dokonce 

jejich vykrádání, což se však jeví jako nepravděpodobné kvůli vysokému riziku zranění při 

manipulací se zařízením v trafostanici. Tento problém by musel být vyřešen opravou dané 

stanice. Při zkratu může dojít k následnému požáru trafostanice, který by mohl mít za  
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následek její poškození. Takováto situace by byla řešena náhradní dodávkou elektřiny pro 

danou oblast, přičemž by bylo nutné poničenou trafostanici co nejdříve opravit.   

Čistička odpadních vod 

V Klimkovicích se nachází pouze jedna čistička odpadních vod, která je umístěna 

v městské části Hýlov a zajišťuje čištění odpadních vod přímo v této části. Pro zbytek 

Klimkovic je odpadní voda vedena přes město Polanka do centrální čističky odpadních vod 

v Ostravě. Možné narušení čističky odpadních vod nebo potrubí může být způsobeno 

zejména přírodními vlivy, v případě čističky navíc kriminální činností v podobě poničení 

vybavení čističky nebo krádeže. Rychlost opravy by záležela na rozsahu škod, reakci 

městského úřadu a firmy, starající se o servis tohoto zařízení. 

Kanalizace 

Jak bylo řečeno výše, Klimkovice samotné nemají vlastní čističku, proto je odpadní 

voda z kanalizace svedena přes město Polanka do centrální čističky v Ostravě. Problém 

kanalizace spočívá hlavně v možnosti jejího zanesení nebo poškození v důsledku 

přírodních vlivů. Největším problémem pro kanalizaci by tedy byly povodně, při kterých 

by mohlo dojít k ucpání potrubí kanalizace, pouze však v lokálních částech města, díky 

malému rozsahu předpokládané povodně. Tato situace by byla následně řešena 

specializovanou firmou společně s technickou správou města. 

Vodovody 

V Klimkovicích je rozvod vody pro objekty řešen pomocí vodovodní sítě. Zdrojem 

pitné vody pro Klimkovice je nádrž Kružberk, následně je tato voda směřována 

vodovodem do oblasti Záhumenice – Bučovice, odkud vede přímo do Klimkovic. Městská 

oblast Hýlov je nad úrovní přívodu této vody, proto je zde nutno použít automatické 

tlakové stanice, které vodu vytlačí i do výše položených míst. Dodávka pitné vody pro 

Klimkovice je tedy zejména ohrožena přírodními vlivy, pro oblast Hýlov připadá ještě 

v úvahu narušení tlakových stanic požárem nebo kriminalitou. Při narušení dodávky pitné 

vody v důsledku destrukce vodovodních řádů nebo jiných důvodů, by bylo nutno zajistit 

náhradní zásobování pitné vody pro město. To by bylo s největší pravděpodobností 

zajišťováno pomocí cisteren s pitnou vodou.  
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3.2 Další důležité objekty ohrožené mimořádnými událostmi      

Ve městě se nacházejí další významné objekty, které zajišťují potřebné služby 

občanům. Subjekty poskytující tyto služby je potřeba zohlednit při plánování bezpečnosti 

města. Jsou jimi zejména tyto instituce.  

Školy 

V Klimkovicích se nachází jedna základní škol a jedna střední škola odborná  

a speciální, která pod sebou sdružuje 3 objekty – ředitelství a dvě odloučené pracoviště. 

Tyto objekty jsou charakteristické velkou koncentrací většinou nezletilých osob v jedné 

budově, či areálu. Z mimořádných událostí, které zde mohou nastat a ohrožují přímo lidi 

v objektu, je to zejména požár, vzniklý z jakýchkoliv příčin. Pro případ nutné evakuace 

mají tyto objekty zpracován evakuační plán, který řeší únik studentů, učitelů a pomocného 

personálu z ohroženého objektu. Po následné evakuaci vzniká problém, co se studenty. Ten 

by se dočasně měl řešit jejich umístěním do jiných objektů škol, případně prozatímního 

ukončení výuky a odesláním studentů domů. 

Pokud by byla vyhlášena chřipková epidemie v oblasti, která by zasahovala  

i Klimkovice mělo by to za následek velkou neúčast žáků na vyučování a přeplněnost 

dětských doktorů v Klimkovicích. V této oblasti by bylo třeba následně řešit upravení 

výuky dle délky trvání chřipkové epidemie. 

Destrukce na energetických řádech a rozvodnách by znamenala pro školy problém 

neúčasti žáků na vyučování, které by muselo být díky této situaci zrušeno. Následné jiné 

varianty vynahrazení zameškané látky by se řešily podle délky oprav a nefunkčnosti na 

těchto řádech. 

Mateřské školy 

Do mateřské školky jsou přijímány děti po dovršení tří let věku až do dosažení 

školního věku. Mimořádné události, ohrožující tento objekt, jsou úplně stejné jako u škol, 

avšak situace při evakuaci a následné postarání se o děti je mnohem složitější. Po případné 

evakuaci by musela být dětem zajištěna odpovídající péče a služby. 

Domov pro seniory Klimkovice 

Cílovou skupinu tvoří senioři pobírající starobní důchod a zároveň se sníženou 

mírou soběstačnosti, za sníženou míru soběstačnosti se považuje stav seniora, který není 

schopen zůstat v domácím prostředí, terénní služby jsou pro něj nedostačující a jehož 

sociální situace a zdravotní stav vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu jiné fyzické 
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osoby. Kapacita tohoto zařízení je pro 26 klientů. Při případném požáru a nutnosti 

evakuace musí být brán zřetel na mobilitu osob, což má za následek razantní zvýšení doby 

evakuace z objektu. Následné umístění seniorů v jiném objektu by záleželo na rozsahu 

poškození budovy a na délce její opravy.  

Při destrukci na energetických řádech a rozvodnách by hrozba evakuace odpadla, 

avšak největší problém – kam umístit seniory – by zde stále byl, stejně jako u požáru. I zde 

by záleželo na předpokládané délce oprav na rozvodných řádech. 

Sanatoria Klimkovice 

Nacházejí se na samém úpatí v městské části Hýlov. Mimořádná událost, která 

ohrožuje lázně a přímo jejich osazenstvo je požár. S případnou evakuací město Klimkovice 

počítá, avšak na zajištění tak velkého množství evakuovaných lidí nemá město prostředky. 

Skladba lidí v sanatoriích: 150 dětských pacientů (z toho 25 až 30% imobilních),  

300 dospělých pacientů (z toho 15 až 20% imobilních), 200 zaměstnanců. Zde by bylo 

nutné zajistit pacientům návrat domů, případně přesunutí do jiného sanatoria nebo je 

dočasně ubytovat v nezasažených částech budov. Samozřejmě by záleželo na velikosti 

požáru a rozsahu škod jím způsobených. 

Destrukce na energetických řádech a rozvodnách by měla za následek zastavení 

činnosti v areálu. Záleželo by na předpokládané délce oprav a přerušení těchto energií, 

delší přerušení by mělo za následek přesunutí pacientů do jiných objektů – jiná sanatoria 

nebo návrat domů. 

3.3 Kriminalita ve městě Klimkovice   

Jak již vyplynulo z analýzy, problém kriminality je potřeba řešit v největší míře. 

Jedná se jak o trestné činy tak o přestupky.  

• Trestná činnost 

V roce 2006 bylo v Klimkovicích spácháno 67 trestných činů, v roce 2005 to bylo  

68 trestných činů, objasněnost případů činila 42%. Ve městě byl zaznamenán v roce 2006 

závažný trestný čin – pokus vraždy, který byl na místě objasněn.  

Kromě tohoto pokusu vraždy byly evidovány dva trestné činny ublížení na zdraví, 

jeden případ nebezpečného vyhrožování a jeden případ porušování domovní svobody. 
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Největší podíl na kriminalitě v Klimkovicích má majetková trestná činnost, která 

činí z toho celku 58%. V roce 2006 došlo k výraznému snížení počtu krádeží vloupáním, 

naopak došlo k nárůstu krádeží prostých. 

Hlavním faktorem ovlivňujícím bezpečností situaci ve městě je kriminalita spojená 

s dopravními prostředky (vykrádání, poškozování, nehody) a sousedství s ostravskou 

aglomerací. Srovnání majetkové trestné činnost za jednotlivá léta je znázorněno v níže 

uvedené tabulce č. 3.1. 

Tabulka č. 3.1 Majetková trestní činnost v letech 2004 – 2006. 

Rok 2004 2005 2006 
Krádeže vloupáním    
byty, rodinné domy 3 5 3 
prodejny 3 3 2 
restaurace 1 1 0 
sklepy 0 0 0 
kanceláře 0 0 0 
školy 0 0 0 
ostatní 3 4 2 
celkem 10 13 7 
Krádeže prosté    
krádeže vozidel 1 0 4 
krádeže věcí z vozidel 6 12 16 
krádeže součástek z vozidel 0 2 3 
mobilní telefony 1 1 3 
jízdní kola 1 0 0 
ostatní 5 2 6 
Celkem 17 16 32 

Zdroj: Interní materiály. Vlastní zpracování. 

V roce 2005 byly v části Josefovice spáchány pouze tři trestné činy, v roce 2006 

jen dva. Jednalo se o krádeže motorové nafty a omezování osobní svobody. 

V roce 2005 byly v části Václavovice prověřovány tři trestné činy, v roce 2006 

pouze jeden – útok na veřejného činitele.  

V roce 2005 bylo v části Hýlov spácháno 6 trestných činů, v roce 2006 již  

19 trestných činů, což je oproti roku 2005 výrazný nárůst. Největší podíl má na svědomí 

autokriminalita (12 případů), krádeže vloupáním do novostaveb (4 případy) a majetková 

trestná činnost v lázeňském komplexu (3 případy). Ve vztahu k autokriminalitě byla 

realizována dlouhodobá bezpečnostní akce ve spolupráci s kriminální policií. Jednalo se 

také s vedením lázní o řádném osvětlení parkoviště, umístění informačních tabulí  

a rozšíření dohlížecího kamerového systému. 
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• Přestupky 

Na úseku veřejného pořádku bylo několikrát řešeno rušení nočního klidu hosty baru 

Desperado. V roce 2005 a 2006 byly řešeny stížnosti občanů na zvýšenou rychlost 

motorových vozidel v obci a také znečištěné silnice vlivem výstavby dálnice D 47. Jednalo 

se zejména o ulice 28. října a ulici Vřesinskou. Jednotlivé druhy a počty přestupků jsou 

uvedeny v tabulce č. 3.2.  

Tabulka č. 3.2 Přestupky v letech 2004 – 2006. 

Rok 2004 2005 2006 
§ 22 proti BESIP5 69 47 72 
§ 47, 48 proti veřejnému pořádku 3 0 3 
§ 30 proti alkoholismu a jiným toxikomaniím 32 8 25 
§ 49 proti občanskému soužití 19 19 23 
§ 50 proti majetku 57 43 53 
ostatní (nezaplacené zák. pojištění) 22 6 9 
Celkem 202 123 185 

Zdroj: Interní materiály. Vlastní zpracování. 

Na úseku dopravních nehod došlo ke snížení nehodovosti a počtu raněných. 

Srovnání dopravních nehod je uvedeno v tabulce č. 3.3. 

Tabulka č. 3.3 Dopravní nehody v letech 2004 - 2006. 

Rok 2004 2005 2006 
Počet dopravních nehod 59 77 61 
smrtelná zranění 1 0 0 
těžká zranění 1 1 0 
lehká zranění 14 9 6 

Zdroj: Interní materiály. Vlastní zpracování. 

V roce 2006 byl při dopravních nehodách způsobena škoda ve výši 21 563 000 Kč.  

V části Josefovice bylo v roce 2005 spácháno 23 přestupků, v roce 2006 pouze 16, 

což znamená snižující se frekvenci této činnosti. Jednotlivé druhy a počty přestupků jsou 

zachyceny v tabulce č. 3.4. 

Tabulka č. 3.4 Přestupky v městské části Josefovice v letech 2005 – 2006. 

Rok 2005 2006 
§ 22 proti BESIP 21 14 
§ 47, 48 proti veřejnému pořádku 0 0 
§ 30 proti alkoholismu a jiným toxikomaniím 0 0 
§ 49 proti občanskému soužití 2 0 
§ 50 proti majetku 0 2 
ostatní (nezapl. zák. pojištění) 0 0 
Celkem 23 16 
Zdroj: Interní materiály. Vlastní zpracování. 
                                                
5 Tato zkratka znamená Bezpečnost silničního provozu. 
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V městské části Václavovice byl v roce 2006 spáchán pouze jeden přestupek proti 

majetku. 

V části Hýlov bylo v roce 2005 spácháno 9 přestupků, v roce 2006 už 11 

přestupků, což znamená mírný nárůst. Jednotlivé druhy a počty přestupků uvádí tabulka č. 

3.5. 

Tabulka č. 3.5 Přestupky v městské části Hýlov v letech 2005 - 2006. 

Rok 2005 2006 
§ 22 proti BESIP 3 3 
§ 47, 48 proti veřejnému pořádku 1 1 
§ 30 proti alkoholismu a jiným toxikomaniím 0 0 
§ 49 proti občanskému soužití 0 7 
§ 50 proti majetku 5 0 
ostatní (nezapl. zák. pojištění) 0 0 
Celkem 9 11 

Zdroj: Interní materiály. Vlastní zpracování. 

• Preventivní činnost 

Na úseku preventivní činnosti v roce 2006 připravila policie pro občany několik 

aktivit. Pro děti základních škol a odborného učiliště sérii přednášek pro zvyšování 

právního vědomí, pro hendikepované děti jodových sanatorií besedu spojenou s ukázkou 

práce policejních specialistů. Pravidelně se také informuje o stavu bezpečnostní situace 

v Klimkovicích prostřednictvím zpravodaje a přípravy aktuálních informací na webových 

stránkách města. 

Výkon služby police je plánován tak, aby v denní i noční dobu operovala hlídka 

policie v Klimkovicích a přilehlých obcích. Pokud to bezpečnostní situace dovolí, je 

prováděn také pěší výkon služby a dohled nad BESIP – zejména v místě přechodů přes 

silnici I/47. Prioritou je zejména bezpečnost a spokojenost občanů města. 

4 Srovnání řešení mimořádných událostí ve městě Klimkovice  

a Bílovec     

Aby bylo možno navrhnout vhodné řešení ochrany města Klimkovice, je potřeba 

mimo jiné porovnat danou situaci s postupy a fungováním jiné obce, jelikož co nejširší 

pohled na danou problematiku může dopomoci stanovit co nejobjektivnější návrhy  

a doporučení. Jako vhodný subjekt zájmu bylo zvoleno město Bílovec, které se nachází 

nedaleko města Klimkovice a obě tyto města patří do spádového území mikroregionu 

Bílovecko.   
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4.1 Řešení mimořádných událostí ve městě Bílovec 

Bílovec je obec typu III, což znamená, že největší rozsah přenesené působnosti je 

zabezpečován obecním úřadem obce s rozšířenou působností. Jako obecní úřad obce 

s rozšířenou působností je pro účel výkonu přenesené působnosti označován obecní úřad, 

který vedle přenesené působnosti v základním rozsahu a vedle přenesené působnosti 

v rozsahu vykonávaném pověřenými obecními úřady, vykonává také další přenesenou 

působnost, kterou této obci svěřily zvláštní zákony ve správním obvodu rovněž určeném 

prováděcím předpisem (obec s rozšířenou působností). 

Město Bílovec má spolu se svými městskými části dohromady skoro 8 000 

obyvatel. Nachází se v severní části okresu Nový Jičín, přibližně 17 kilometrů od města 

Ostravy. Jeho území v nadmořské výšce 280 m se rozprostírá na obou březích říčky 

Bílovky. Leží na hlavní silnici I/47 Hranice - Odry - Fulnek - Bílovec – Ostrava.  

4.1.1 Dokumentační stránka zajišťování ochrany města 

Jedná se zejm. o povinnost  Rozpracování krizového plánu Moravskoslezského 

kraje určenou obcí Bílovec. V tomto dokumentu je detailní zaměření na hrozby povodní, 

dlouhotrvajícího vedra a sucha, epidemie, epizootie a zemětřesení. 

Jednotlivé mimořádné události jsou zpracovány do karet krizové situace, kde 

nalezneme: 

o Dotčené obce včetně přehledu přibližného počtu postižených obyvatel; 

o Potenciálně ohrožené objekty, kde hrozí únik nebezpečné chemické látky; 

o Příčiny výskytu; 

o Provedení záchranných a likvidačních prací; 

o Předpokládané síly a prostředky pro záchranné a likvidační práce; 

o Předpokládané hospodářské opatření pro krizové stavy; 

o Obnovovací práce na postiženém území; 

o Preventivní práce. 

• Operační plány - dokument, který pro konkrétní druh krizové situace na daném 

území stanoví postupy, zásady, opatření, síly a prostředky pro její řešení a plány 

jejich nasazení a zabezpečení [19].   
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Město Bílovec má zpracovány dva operační plány: 

o Operační plán ptačí chřipky 

o Operační plán pandemie chřipky 

• Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí6 - tento dokument je určen všem 

obyvatelům města, příp. širší veřejnosti, jelikož rady a doporučení v tomto 

dokumentu jsou obecného charakteru. Z hlediska struktury je členěn na:  

o jednotky, které budou u zásahu, 

o krizové stavy a varování obyvatel,  

o evakuaci, 

o ochranu před povodněmi, 

o činnost obyvatel při požárech, 

o havárie s únikem nebezpečných chemických látek a chování obyvatelstva, 

o druhy prostředků individuální ochrany 

• Program partnerství  

Metodická, koncepční a finanční podpora vlády ČR městům a obcím zatíženým 

vysokou mírou kriminality je realizována prostřednictvím Programu prevence kriminality 

na místní úrovni - Partnerství. Program Partnerství umožňuje na místní úrovni rychle 

reagovat na aktuální negativní vývoj trestné činnosti a dalších sociálně patologických jevů.  

Konkrétně se jedná o iniciaci a finanční podporu aktivit sociální a situační prevence 

orgánů státní správy, samosprávy, policie a nevládních organizací zaměřených na snížení 

kriminality ve městech a obcích. Za realizaci a koordinaci programů nesou odpovědnost 

zastupitelstva obcí. 

Základem programu Partnerství je součinnost subjektů zapojených do problematiky 

prevence kriminality. Záběr programu je podmíněn místní situací v oblasti vývoje sociálně 

patologických jevů, potřebami, zájmem a schopnostmi lidí a finančními prostředky. 

Hlavním cílem programu Partnerství je zvyšování pocitu bezpečí občanů a snižování 

kriminality ve městech a obcích. 

Město Bílovec tento projet zpracovalo a zažádalo si o dotaci na prevenci 

kriminality, kterou dostalo.  

                                                
6 Tento dokument je přístupný na internetových stránkách http://www.bilovec.cz. 
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Z této dotace a za finančního přispění města byl zřízen: 

o městský kamerový dohledový systém – celkové náklady činily 1,680 mil. Kč, 

z nichž 1,500 mil. Kč tvořila dotace MV ČR a 180 tisíc Kč uvolnilo město; 

o propojení kamerového systému mezi služebnami městské policie (dále jen MP)  

a obvodního oddělení - celkové náklady činily 250 tisíc Kč, z nichž bylo získáno  

z dotací 224 tisíc Kč a 26 tisíc Kč poskytlo město ze svých zdrojů; 

o skateboardové hřiště jako prevence kriminality mládeže – celkové náklady činily 

963 tisíc Kč, kdy dotace z MV ČR poskytla částku 650 tisíc  Kč a 313 tisíc Kč 

vložilo město ze svého rozpočtu; 

o navýšení stavu  a techniky MP. 

Dílčí projekty vycházející z programu Partnerství: 

Bezpečně do školy I,II 

Zhoršená dopravní situace, zhuštění dopravy  a celková dopravní zatíženost města 

se v posledních letech mnohonásobně  zhoršila. Městem prochází silnice první třídy 

Olomouc -  Ostrava, buduje se nová dálnice D1, takže provoz těžkých nákladních aut 

razantně vzrostl. 

Z těchto projektů byly pořízeny opticko psychologické brzdy na silnici první  

a druhé třídy poblíž základních škol. Nakoupily se reflexní prostředky a vybavení pro děti 

ve školách a školkách, které jsou předávány dětem při besedách a přednáškách. Tento 

projekt také zahrnoval koupi měřiče rychlosti.  

Náklady na zakoupení  předmětů činily 702 tisíc Kč, dotace přispěla 518 tisíci Kč  

a 155 tisíc Kč vložilo město. 

Policista Váš přítel a ochránce 

V projektu Policista Váš přítel a ochránce byly získány finanční prostředky na 

fyzickou prevenci směřovanou především na  školní mládež, protože si myslíme, že  

výchovou v dětském věku bude do budoucna  investice vrácena v podobě kvalitního 

člověka. Díky tomuto projektu byla nakoupena výpočetní technika využívaná k besedám  

a propagaci společného úsilí. Byl to notebook, dvě tiskárny, dataprojektor s projekčním 

plátnem a videokamera. Náklady v tomto případě činily celkem 110 tisíc Kč, ministerstvo 

vnitra poskytlo 60 tisíc Kč a město investovalo 50 tisíc Kč. 



29 

4.2 Řešení mimořádných událostí ve městě Klimkovice 

Klimkovice jsou obcí I. typu, což znamená, že vykonává přenesenou působnost 

(výkon státní správy v přenesené působnosti) v základním rozsahu a to výhradně pro 

vlastní potřebu. Tento rozsah přenesené působnosti vykonávají všechny obce bez ohledu 

na jejich velikost, počet obyvatel nebo jejich personální a věcné vybavení. 

4.2.1 Dokumenty potřebné k zajištění ochrany      

Jako obec I. typu nemusí mít Klimkovice dle žádného zákona rozpracovány 

krizový plán, což ovšem neznamená, že si jej město nemůže zpracovat dle svého uvážení 

samo. 

• Povodňový plán 

Klimkovice mají tento dokument zpracován v dostatečné míře vůči riziku, které 

hrozí. Jak již bylo uvedeno, Klimkovice nejsou případnou povodní téměř ohroženy  

a nebezpeční vzniku povodní je malé. Obsahuje pro praktické využití všechny důležité 

věci, jako např. složení povodňové komise, určení hlídky nad vodními toky v případě 

zvýšení hladiny, mapové podklady k vodním tokům v oblasti Klimkovic a jiné. 

• Analýza možných havárií na okresu Nový Jičín 

Tento dokument z roku 1998 uvádí soupis rizik, které mohou postihnout danou 

oblast. Jedná se sice o konkrétní rizika, způsob jejich řešení a přehled sil a prostředků, 

nezahrnuje však všechny rizika a výstupy jsou často velice obecné. Pro Klimkovice v praxi 

téměř nepoužitelné.   

• Havarijní plánování 

Tento dokument z roku 1998 se zabývá zejména ochranou civilního obyvatelstva  

a úkoly s tím spojenými. Je dělen do 4. částí: 

o preventivní opatření 

o neodkladná opatření 

o následná opatření 

o doplňující opatření 

Má čistě informativní charakter bez zaměření na danou oblast. Jsou zde uvedeny 

pouze obecné rady a postupy při mimořádných událostech, které nelze přímo aplikovat na 
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situace, které mohou nastat na území Klimkovic. Pro Klimkovice má tento dokument 

pouze informativní význam.  

• Havarijní komise 

Jedná se o dokument čistě informativního charakteru z roku 1998 a týká se 

havarijní komise obce. Tyto informace jsou dnes však již neplatné, neboť dle následných 

právních norem byly havarijní komise zrušeny [11].   

• Krizový plán Moravskoslezského kraje 

Dokument zahrnující pod sebe celý kraj. Klimkovice jako takové zde nejsou 

řešeny, z tohoto plánu by se ale dalo vycházet při zpracování plánu potřebných pro dané 

území. Pro Klimkovice v praxi téměř nepoužitelné. 

4.3 Srovnání dokumentace v městech Bílovec a Klimkovice     

Bílovec má zpracováno několik dokumentů, které zákon ukládá, ale to neznamená, 

že nevyvíjí vlastní iniciativu. Většina plánů, které Bílovec vlastní, je prakticky 

využitelných pro složky, které se vyskytují přímo u zásahu při mimořádných událostech 

nebo pro řízení a koordinaci jednotek. Jsou zpracovány lidmi zabývajícími se 

problematikou mimořádných událostí a dělány přímo pro Bílovec, který je tak při těchto 

mimořádných událostech může snadno a rychle použít.  

Bílovec má taky člověka zabývajícího se krizovým řízením a civilní ochranou, což 

znamená, že se těmito problémy někdo stále zabývá a dohlíží na jejich zpracování  

a aktualizací. 

I když má Bílovec na svém území oddělení Police České republiky (dále jen PČR), 

zřídilo si také vlastní MP, která se stará o snižování kriminality na jejich území a zajišťuje 

veřejný klid a pořádek. Díky spolupráci MP a PČR vznikly dotované projekty, které jsou 

uvedeny výše. Na nich město Bílovec získalo mnoho preventivních opatření za minimální 

vložené investice. 

Oproti tomu Klimkovice mají po praktické stránce použitelný pouze povodňový 

plán a z části dokument Analýza možných havárií na území okresu Nový Jičín. Tento 

dokument spolu s dalšími je však zastaralý, některé informace jsou již neplatné  

a využitelnost je malá. Z těchto dokumentů by však šlo použít některé podklady pro 

zpracování aktuálních plánů zabývajícími se mimořádnými událostmi. 



31 

Klimkovice nemají nikoho specializovaného v oboru krizové řízení, tudíž se 

dokumentům s touto problematikou nevěnuje víc pozornosti než je stanovené zákonem. 

O snižování kriminality se v Klimkovicích stará PČR, která však dojíždí až 

z Ostravy nebo Bílovce. Hlídky policie a jejich případný zásah je proto ovlivněn 

dojezdovým časem. Nejsou zde ani zpracovávány projekty prevence kriminality, které by 

městu mohly přinést dotace k jejich realizaci. 

5 Návrhy a doporučení pro zlepšení ochrany ve městě Klimkovice   

Klimkovice mají zpracovány některé dokumenty, zabývající se mimořádnými 

událostmi, ty jsou však relativně staré a v praxi téměř nepoužitelné, jak bylo uvedeno výše. 

Tato dokumentace se také málo zabývá ochranou civilního obyvatelstva, které je při 

mimořádných událostech ohroženo především. Riziko mimořádné události, která by 

ohrozila město a jeho obyvatele je však malé a finanční prostředky města nejsou na takové 

úrovni, aby si město mohlo dovolit stálého zaměstnance v oblasti krizového řízení. Je zde 

však možnost jednorázové zakázky na zpracování analýzy rizik a ohrožení města a poté 

vypracování několika nejdůležitějších dokumentů pro danou situaci. Tyto dokumenty 

by se mohly za určitou časovou periodu pouze aktualizovat, což by nemělo být ani složité, 

ani finančně náročné. Malým problémem by tedy byl pouze počáteční finanční vklad na 

zpracování příslušné dokumentace. 

Po zpracování teoretické části (dokumentace k mimořádným událostem), by bylo 

třeba se zaměřit na praktickou část, což znamená zapracovat tyto plány do běžného 

provozu a života města. Město by se mělo soustředit hlavně na ochranu své kritické 

infrastruktury, zda je po praktické stránce zabezpečena, co se týká způsobených škod 

mimořádnými událostmi. Vzniku a škodám při těchto událostech nelze nikdy úplně 

zabránit, lze je však předvídat a následně na ně reagovat a to zejména ve fázi obnovy. 

U všech mimořádných událostí, které by se vyskytly na území města, by zasahovala 

jednotka Sboru dobrovolných hasičů města Klimkovice. Její největší přínos by byl 

v oblasti požárů (díky krátké dojezdové vzdálenosti), u kterých je zásah nutný v co možná 

nejkratším čase, aby se tyto požáry nerozšířily do větších měřítek. Práci jednotky při 

ochraně životů, zdraví a majetku pokládám za jednu z nejdůležitějších. Je třeba spolupráce 

starosty a dobrovolných hasičů, z čehož by vyplynuly konkrétní požadavky a návrhy 

hasičského sboru. Při tom je třeba zohlednit možnost vzniku a rozsahu nenadálých 
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negativních událostí, zda je na ně jednotka po odborné a technické stránce připravena a zda 

má dostatek sil na jejich zvládnutí. 

Město by také mělo vypracovat dokument, týkající se prevence epidemií,  

s hlavním zaměřením na pandemii chřipky. V této práci by měly být rady a doporučení pro 

obyvatelstvo, jak se chovat, když epidemie nastane, jaké je třeba provést preventivní kroky 

a jak bude při této události postupovat městský úřad. Tento dokument následně zveřejnit na 

internetových stránkách města Klimkovice, aby byl přístupný široké veřejnosti. 

 Je důležité, aby se město začalo zabývat ochranou svých rozvodných sítí, protože 

na nich závisí chod města. Destrukce na energetických řádech a rozvodnách je třeba 

ošetřit zejména smluvní formou s firmami, které by při těchto situacích prováděly 

neprodlené opravy. Také by bylo třeba lépe zabezpečit vstupy do těchto rozvoden, což se 

týká hlavně trafostanic ve městě. 

Klimkovice by měly začít zpracovávat svůj strategický plán města. Strategické 

plánování je proces, během kterého se město snaží podrobně analyzovat svoji situaci  

a naplánovat kroky, které povedou k dlouhodobé udržitelnosti a zlepšování kvality jeho 

fungování, zvyšování kvality poskytovaných služeb, realizovaných projektů atd. Obvyklá 

perioda strategického plánování je 3 až 5 let., kdy se začíná zhodnocením realizace plánu 

předchozího.  

Jak bylo ale uvedeno výše, hlavním problémem, se kterým se město Klimkovice 

potýká, je kriminalita. 

Doporučení pro město v oblasti snížení kriminality: 

• Cílené zlepšení pouličního osvětlení – je třeba prověřit místa možného výskytu 

narušování bezpečnosti a pořádku, zda se zde nachází vyhovující pouliční 

osvětlení; 

• Rychlá oprava škod – škody jsou obvykle napraveny v čase nezbytně nutném 

k opravě po vzniklé škodě. V této oblasti je spíše nutné se zaměřit na nemovitosti 

ve špatném stavu (chátrající a rozestavěné), které mohou lákat k vandalismu, 

užívání drog nebo jinak ohrožovat obyvatele; 

• Vydání obecně závazných vyhlášek – město může v některých případech samo 

přispět ke zlepšení stavu kriminality a to ve formě vyhlášek, týkajících se zejména 
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pití alkoholu na ulicích nebo omezení zdržování se na veřejných prostranstvích ve 

večerních hodinách; 

• Zlepšení přirozeného dozoru –  občané často neví, ve kterém případě se mají 

obracet na PČR a ve kterých na MP, mají obavy ohlásit přestupek nebo trestný čin, 

který se jich přímo nedotýká nebo nechtějí sdělit své jméno. Proto je třeba 

zpracovat příručku pro občany, ve které by se snadným a rychlým způsobem 

dověděli o svých základních právech a povinnostech; 

• Volnočasové aktivity mládeže – dotovat spolky zabývající se tímto, rozšiřovat 

činnost v souvislosti s poptávkou občanů; 

• Pocit občanů – pravidelně pořádat anketu mezi občany – jsou vypovídajícím 

(subjektivním) měřítkem  o stavu kriminality; 

Jako stěžejním východiskem k omezení kriminality se jeví zřízení MP nebo 

uskutečnění spolupráce ohledně pomoci při snížení kriminality. Tato pomoc by spočívala 

v hlídkování MP z Bílovce nebo Ostravy v Klimkovicích na základě jasně dané smlouvy. 

Je třeba zohlednit zejména finanční zatíženost obce zřízením MP, přičemž by bylo třeba 

porovnat náklady na zřízení a provozování MP, s návratností této investice v podobě 

snížení kriminality.  

Největší finanční náklady by se týkaly vybavení MP odpovídající technikou, 

následně by rozpočet města zatížil provoz MP. Výhodou zřízení MP by však byly projekty, 

které by město mohlo uskutečnit, a které by byly založeny na spolupráci s MP, čímž by se 

odstranila další finanční zátěž města v podobě nových zaměstnanců. 

Městský kamerový dohledový systém (dále jen MKDS) 

MKDS slouží k dohledu v místních záležitostech veřejného pořádku  

a k předcházení pouliční trestné činnosti a přestupků. O tom, že je určitý prostor 

monitorován, musí být občané města a jeho návštěvníci dostatečně informováni. Je také 

třeba rozhodnout, kde by případné kamery byly umístěny a tím zjistit jejich potřebný 

počet. Jako možné oblasti se zatím jeví Základní škola Klimkovice, parkoviště Sanatorií 

Klimkovice a klimkovické náměstí. 

Je třeba zdůraznit, že MKDS má i mnohem efektivnější formu. Jedná se  

o metropolitní kamerový systém (dále jen MKS), kterého mají možnost využívat všechny 

složky IZS (úřad města, policie, hasiči a záchranná služba). Jednotlivé složky IZS na 

základě schválených přístupových oprávnění monitorují zájmové oblasti města. 
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Výhody MKDS, MKS:  

o zabránit potencionálním pachatelům v páchání zločinů, protože riziko přistižení je 

větší; 

o získávat důkazy, které mohou napomoci k nalezení, objasnění činu a usvědčení 

pachatelů; 

o umožnit nalezení a zadržení pachatelů přímo při páchání trestného činu nebo 

přestupku; 

o jako nástroj ke zvyšování pořádku v monitorované lokalitě. 

Zde je však třeba zvážit, jestli město potřebuje MKS nebo mu postačí pouze 

MKDS. Kontrolu nad kamerovým systémem by měla MP. 

Výcvik pro pracovníky restaurací, barů, obchodů – týkající se zločinnosti, její 

předcházení, jednání s pachateli. Tento výcvik by spadal do povinností MP. 

Monitoring dopravní situace – ve městě lze spatřit určité nedostatky v dodržování 

dopravních předpisů a v ohleduplnosti účastníků dopravního provozu. Je třeba zavést dozor 

na přechodech v dobách vysoké silniční frekvence a dohlížení na dodržování dopravních 

předpisů. Toto by zajišťovala MP. 

Měřič rychlosti – město by mohlo zakoupit tento přístroj pro užívání MP, což by mělo za 

důsledek snížení rychlosti ve městě na zákonem předepsanou mez, přičemž vybrané 

pokuty by byly příjmem města.  

Programy prevence – zřízená MP by mohla být pověřena zpracováváním různých 

dotačních programů, jako je např. program Partnerství, který byl realizován již ve městě 

Bílovec. Tímto by město mohlo získat finančních prostředky na měřiče rychlosti a MKDS. 

Statistika kriminality – dalším opatřením pro zlepšení systému v oblasti kriminality by 

bylo každoroční vyhodnocování statistiky kriminality a výsledky následně implementovat 

do opatření proti těmto činům. Statistiku by vypracovávala MP. 

Je třeba si uvědomit, že opatření k prevenci zločinu jsou účinná hlavně v prvním roce 

jejich zavedení. Vliv těchto opatření časem klesá, protože pachatelé se s nimi stále lépe 

seznamují. Není tedy nejlepším řešením zavést jeden z prvků prevence.  
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Závěr 
Obec je základní územní jednotkou a společenství občanů, je tudíž nezbytné zajistit 

jejich dostatečnou ochranu a bezpečnost. Nachází se zde významné objekty, které jsou 

důležité pro chod města, a které pro něj mají z pohledu fungování strategický význam. 

Výjimkou není město Klimkovice, které bylo pro tuto práci příkladem praktického 

zkoumání.  

Cílem této práce bylo posoudit bezpečnostní situaci města Klimkovice a navrhnout 

koncepci bezpečnosti a ochrany k jejímu zlepšení. K zajištění tohoto cíle bylo využito 

metody analýzy, kde byly charakterizovány jednotlivé ohrožující faktory města.  

Z hlediska struktury byla tato práce členěna do pěti kapitol, přičemž první kapitola 

je zaměřena na obecné stanovení povinností každé obce. Tyto povinnosti jsou zaměřeny 

zejména na zajištění rozvoje obce, ale i její bezpečnosti. 

Druhá kapitola je již zaměřena na charakteristiku situace konkrétního města 

Klimkovice. Zabývá se mimořádnými událostmi, které mohou ohrožovat toto město, ale  

i specifikací kritické infrastruktury a dalších důležitých objektů.  

Obsahem třetí kapitoly je samotná analýza rizik, jenž zhodnocuje konkrétní 

mimořádné události. Výsledkem tohoto zkoumání je výběr čtyř základních ohrožujících 

faktorů, kterými jsou zejména kriminalita, riziko epidemie, požáru a destrukce na 

energetických řádech a rozvodnách.  

Obsahem čtvrté kapitoly je srovnání sledovaného města s jinou obcí. Pro účely této 

práce bylo zvoleno město Bílovec. Tato komparace je důležitá pro získání objektivnějšího 

obrazu o stavu v dané obci. Porovnání je zaměřeno především na dokumenty, které 

ukládají různé povinnosti a opatření v oblasti bezpečnosti.  

Na základě zjištěných informací jsou pak v páté kapitole navrženy možné 

doporučení a návrhy pro zlepšení situace ve městě Klimkovice v oblasti bezpečnosti. Jako 

stěžejní je považováno zřízení MP, které může dopomoci snížit kriminalitu.  

Na základě této práce by mohly být do praxe zavedeny některé návrhy  

a doporučení pro zlepšení bezpečností situace města Klimkovice. Hlavní přínos spočívá 

v identifikaci a shrnutí mimořádných událostí, které mohou na město Klimkovice působit. 

Tato práce by mohla být použita při plánování a tvorbě dokumentů týkajících se ochrany 

města se zaměřením na kritickou infrastrukturu. 
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Příloha č. 1 Organizační struktura obecního úřadu města Klimkovice. 

 

 
Zdroj: http://www.mesto-klimkovice.cz/org_struktura.php.



  

Příloha č. 2 Hodnotící kritéria analýzy. 

Složení ohrožení:   

o Pravděpodobnost – je hodnocena číslicemi 1 (velmi nízká, znamená, že tato situace 

nastane jen 1 za několik let) až 5 (velmi vysoká, znamená, že tato situace může nastat 

několikrát za rok); 

o Dopad – je hodnocen číslicemi 1 (bezvýznamný, znamená, že situace bude mít jen 

lokální charakter a nebude řešena) až 5 (katastrofální, znamená, že situace bude mít 

vliv na celé město a tato situace bude řešena s dopomocí kraje). 

Složení zranitelnosti: 

o Materiální škody – jsou hodnoceny číslicemi 1 (žádné, znamená, že nedojde ke 

škodám na majetku) až 5 (extrémní ztráty, znamená, že dojde ke škodám v řádech 

milionů korun); 

o Dopad na zdraví – je hodnocen číslicemi 1 (žádné, znamená, že nebude nikdo zraněn) 

až 5 (mrtví, těžce ranění, znamená, že situace způsobí úmrtí osob a těžké újmy na 

zdraví). 

Složení potenciálu pro zdolání: 

o Schopnost reakce – 1 (perfektní plánování, znamená, že město je an tuto situaci 

výborně připraveno) až 5 (žádné plánování, znamená, že město s touto situací vůbec 

nepočítá); 

o Schopnost regenerace – 1 (bezprostředně obnovitelný, znamená, že obnova bude 

možná bez vnějšího zásahu) až 5 (stav dlouhodobě neobnovitelný, znamená, že 

obnova škod bude v horizontu roků). 

Průměrem, zaokrouhleným směrem nahoru, složek jednotlivých jevů dostaneme výsledné 

číslo daného jevu (mezivýsledek) jehož hodnota se nachází v číselném rozhraní 1 až 5. 

Výsledkem této analýzy je pak riziko, které se určí podle následujícího: 

Riziko 

• 5: minimálně 1 mezivýsledek 5, 

• 4: více než 2 mezivýsledky vyšší nebo rovny 4, 

• 3: více než 2 mezivýsledky větší nebo rovny 3 nebo 1 mezivýsledek roven 4, 

• 2: více jak 2 mezivýsledky větší nebo rovny 2 nebo 1 mezivýsledek roven 3, 

• 1: méně než 2 mezivýsledky větší nebo rovny 2. 



  

Příloha č. 3 Průběh a výsledky analýzy. 

  
Druh mimořádné události 

(nebezpečí) Ohrožení Zranitelnost Potencionál pro zdolání Riziko 

Přírodní vlivy Pravděpodobnost Dopad Ohrožení Materiální 
škody 

Dopad 
na zdraví Zranitelnost Schopnost 

reakce 
Schopnost 
regenerace 

Potenciál 
pro zdolání 

Posouzení 
celkového 

rizika 
povodeň 3 2 3 4 2 3 1 3 2 3 
krupobití 2 2 2 2 1 2 4 1 3 2 
požáry 3 4 4 4 3 4 2 3 3 4 
sněhová kalamita 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 
přívalový déšť 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 
otřesy a sesuvy půdy 1 4 3 4 2 3 4 3 4 3 
vichřice, větrná smršť, tornádo 1 3 2 4 2 3 2 3 3 3 
vznik epidemií 3 4 4 2 3 3 4 3 4 4 
vznik epizootických nákaz 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Civilizační vlivy                     

havárie v silniční dopravě při 
přepravě nebezpečných látek 

2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 

destrukce na energetických 
řádech a rozvodnách 

2 5 4 3 2 3 3 4 4 4 

havárie čerpací stanice 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
rozrušení chemických závodů 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 

zamoření rostlin, vody a půdy 
velkého rozsahu 

2 3 3 4 1 3 2 4 3 3 

Sociální problémy           
trestná činnost a přestupky  5 3 4 3 3 3 4 3 4 4 

Zdroj: Vlastní zpracování. 


