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1 Úvod 

 

  S rostoucím požadavkem na bezpečnost v našem životě se setkáváme téměř na 

každém kroku. Vznikají nové směrnice, příslušné zákony a vyhlášky, dokumenty a 

plány pro celkové zlepšení bezpečnostní situace v České republice a zemích Evropské 

unie. 

  V této pozici má Parlament České republiky moc zákonodárnou, vydává a 

přejímá zákony, které s touto problematikou úzce souvisí. Nejdůležitějším nástrojem 

ústředních orgánů státní správy je integrovaný záchranný systém. Mezi jeho základní 

složky patří Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky požární ochrany, 

zdravotnická záchranná služba a Policie České republiky. 

 Naskytla se mi možnost pomoci Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého 

kraje a Magistrátu města Olomouce s dokumentací, kterou vedou ve svém správním 

obvodě o jednotlivých obcích s rozšířenou působností. Během současného působení 

obou dokumentů vznikají určité problémy. 

  Základem pro zpracování jsou znalosti o daném území, a z nich vycházející 

rizika, popis existujících informačních systémů karet obcí a jejich zařazení, struktura a 

obsah údajů. Následné zvolení vhodného pracovního prostředí a definice problémů, 

které je třeba potlačit.  

  Mým úkolem je tedy zhodnotit aktuální situaci a pokusit se navrhnout řešení 

vhodné pro potřeby Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje a Magistrátu 

města Olomouce a přitom odstranit nedostatky spojené s různorodostí a aktualizacemi 

dokumentů v běžném životě. 

 

 



 

 

2 Legislativa 

2.1 Současná situace v České republice 

 

  V současné době na našem území není stanoven oficiální právní ani jiný závazný 

dokument o plnění činností vázaných k zhotovení a nakládání s kartami obcí. V rámci 

plánovací dokumentace, kterou vypracovává Hasičský záchranný sbor (dále též „HZS“) 

Olomouc a s přihlédnutím k níže uvedeným zákonům lze hovořit o podkladech pro 

vznik dokumentů, mající informativní charakter o daných obcích, zpracovaných pro 

vlastní potřeby hasičů i potřeby magistrátu města. Karty obcí tedy vznikly na základě 

potřeb v oblasti havarijního plánování a krizového plánování. Pojem „karta obce“ není 

momentálně vymezen ani jednoznačně definován v žádném výkladovém slovníku. 

2.2 Základní právní normy 

 

  Zákon č. 240/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů [3]. Ustanovuje práva a 

povinnosti organizačních jednotek státu, orgánů územních samosprávných celků, 

fyzických a právnických osob při přípravě na krizové situace, které nesouvisí se 

zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením a při jejich řešení. 

Ministerstva a jiné ústřední správní úřady: 

• k zajištění připravenosti na řešení krizových situací v oboru své působnosti 

zpracovávají plán, který obsahuje souhrn krizových opatření a postupů k řešení 

krizových situací (krizový plán), 

• vedou přehled možných zdrojů rizik, provádějí analýzy ohrožení a v rámci prevence 

odstraňují nedostatky, které by mohly vést ke vzniku krizové situace, 

• rozhodují o činnostech k řešení krizových situací a ke zmírnění jejich následků, 

• organizují okamžité opravy nezbytných veřejných zařízení pro přežití obyvatelstva a  

k zajištění funkčnosti veřejné správy. 

Ministerstvo vnitra: 

• koordinuje přípravu na krizové stavy a jejich řešení, 

• sjednocuje  postupy ministerstev,  krajských  úřadů, okresních úřadů,  obecních 

úřadů, právnických osob   a  podnikajících fyzických osob, 



 

 

• organizuje instruktáže, školení a další přípravu k získání zvláštní odborné 

způsobilosti pracovníků orgánů krizového řízení; k tomu účelu zřizuje vzdělávací 

zařízení, 

• provádí kontrolu krizových plánů zpracovaných ostatními ministerstvy a ve 

spolupráci s příslušným ministerstvem kontrolu krizových plánů krajů a okresů. 

 

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

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů [2]. Zákon vymezuje integrovaný 

záchranný systém. Stanoví složky integrovaného záchranného systému a jejich 

působnost. Dále stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a 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 krizového stavu. Integrovaný záchranný systém se použije v 

přípravě na vznik mimořádné události a při potřebě provádět současně záchranné a 

likvidační práce dvěma anebo více složkami integrovaného záchranného systému. 

Základní složky integrovaného záchranného systému zajišťují nepřetržitou  pohotovost 

pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah 

v místě události a patří do nich: 

• Hasičský záchranný sbor České republiky, 

• jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí okresu jednotkami požární 

ochrany,  

• zdravotnická záchranná služba,  

• Policie České republiky.  

Ostatní složky integrovaného záchranného systému poskytují při záchranných a 

likvidačních pracích  plánovanou pomoc na vyžádání  a jsou to například: 

• vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, 

• ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, 

• orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, 

zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít 

k záchranným a likvidačním pracím. 

Stálé orgány pro koordinaci integrovaného záchranného systému jsou operační a 

informační střediska hasičského záchranného sboru kraje a operační a informační 

středisko generálního ředitelství hasičského záchranného sboru.  



 

 

 

  Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o 

změně některých zákonů, ve znění zákonů pozdějších předpisů [10]. O Hasičském 

záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů zřizuje Hasičský 

záchranný sbor České republiky. Jeho základním posláním je chránit životy a zdraví 

obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných 

událostech. Hasičský záchranný sbor plní úkoly v rozsahu a za podmínek stanovených 

zvláštními právními předpisy (Zákon č. 240Sb, zákon č. 239Sb, zákon č. 133/1985 ) 

Hasičský záchranný sbor tvoří generální ředitelství hasičského záchranného sboru, které 

je součástí Ministerstva vnitra a hasičské záchranné sbory krajů. Generální ředitelství 

řídí hasičské záchranné sbory krajů. Ministerstvo vnitra zřizuje na úrovni generálního 

ředitelství operační a informační středisko. Hasičský záchranný sbor kraje zřizuje 

operační a informační střediska jako součást hasičského záchranného sboru kraje. 

 

  Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, ve znění 

zákona č.320/2002 Sb.[11]. Hospodářskými opatřeními pro krizové stavy se rozumí 

organizační, materiální nebo finanční opatření přijímané správním úřadem v krizových 

stavech pro zabezpečení nezbytné dodávky výrobků, prací a služeb, bez níž nelze 

zajistit překonání krizových stavů. Zákon upravuje přípravu hospodářských opatření pro 

stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný stav a přijetí hospodářských 

opatření po vyhlášení krizových stavů. Stanovuje pravomoc vlády a správních úřadů i 

práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě a přijetí hospodářských 

opatření pro krizové stavy. 

Vláda rozhoduje o: 

• bezplatném uvolnění státních hmotných rezerv, 

• použití regulačních opatření, 

• použití opatření systému hospodářské mobilizace. 

Krajský úřad v přenesené působnosti: 

• zpracovává plán nezbytných dodávek, 

• zabezpečuje nezbytnou dodávku k uspokojení základních životních potřeb obyvatel 

kraje, 

• rozhoduje o použití regulačních opatření. 

 



 

 

  Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí 

s rozšířenou působností [12]. Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce; 

dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce, do 

nichž patří i povodňová komise je-li zřizována. Obce vedou evidenci vydaných 

právních předpisů a svá nařízení uveřejňují na úřední desce obecních úřadů. 

 

  Zákon č. 231/2002 Sb.,  kterým se mění zákon č. 129/200Sb., o krajích (krajské 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů [13]. Kraj je veřejnoprávní korporací, která má 

vlastní majetek a  příjmy vymezené zákonem a hospodaří za podmínek stanovených 

zákonem dle vlastního rozpočtu. Spravuje jej zastupitelstvo kraje; dalšími orgány jsou 

rada kraje, hejtman, krajský úřad. Orgánem kraje je též zvláštní orgán kraje zřízený 

podle zákona. Obecně závazná vyhláška kraje a nařízení kraje nabývá platnosti dnem 

vyhlášení ve Věštníku právních předpisů kraje. Do samostatné působnosti kraje patří 

záležitosti, které jsou v zájmu kraje a jeho občanů, pokud nejde o přenesenou působnost 

kraje. Dále zřizuje a zakládá právnické a organizační složky kraje a při výkonu 

samostatné působnosti spolupracuje s obcemi; nesmí přitom zasahovat do jejich 

samostatné působnosti. 

 

  Zákon č. 254/2001 Sb.,  o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů [8]. Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a 

podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů, zachovat 

a zlepšit jakost povrchových i podzemních vod za a po období sucha a povodní, zajistit 

bezpečnost vodních děl jako zdroje důležitého pro potřeby člověka a jako zdroje rizika 

pro jeho obydlí. Ministerstvo životního prostředí spravuje informační systém a eviduje 

záplavová území. Zákon dále ukládá povinnosti vlastníkům pozemků, na nichž se 

nachází koryta vodních toků a povinnosti vlastníků pozemků sousedících s koryty 

vodních toků umožnit správcům toku výkon jeho oprávnění a strpět na svém pozemku 

měřící zařízení ke sledování stavu vodního toku. Případné pochybnosti o rozsahu 

povinností a oprávnění správců vodních děl a toků rozhoduje Ministerstvo zemědělství.  

 

  Zákon č. 59/2006 Sb.,  o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona 

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

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



 

 

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

pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) [14]. Zákon zpracovává 

příslušné předpisy Evropských společenství a stanoví systém prevence závažných 

havárií pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná látka nebo 

chemický přípravek s cílem snížit pravděpodobnost vniku a omezit následky závažných 

havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek 

v objektech a zařízeních v jeho okolí. 

 

 Nařízení vlády  462/2000 Sb., k provedení §27 odst. 8 a §28 odst. 5 zákona č. 

240/2000 Sb.,o krizovém  řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) [15]. O 

označování, evidenci, manipulaci a ukládání písemností a jiných materiálů obsahujících 

zvláštní skutečnosti a postup při určování osob ke styku se zvláštními skutečnostmi 

  Vyhláška Ministerstva vnitra 328/2001 Sb., o některých podrobnostech 

zabezpečení integrovaného záchranného systému [6]. Zejména zásady koordinace 

složek integrovaného záchranného systému při společném zásahu, zásady spolupráce 

operačních středisek základních složek, podrobnosti o úkolech operačních a 

informačních středisek, obsah dokumentace integrovaného záchranného sytému, způsob 

zpracování dokumentace a podrobnosti o stupních poplachů poplachového plánu, 

schvalování a používání havarijního plánu okresu a vnějšího havarijního plánu, zásady a 

způsob krizové komunikace a spojení v integrovaném záchranném systému. 

 

  Vyhláška 103/2006 Sb.,  o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního 

plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu. 



 

 

3 Charakteristika obce s rozší řenou p ůsobností 

Olomouc 

 

 Město Olomouc patří k nejvýznamnějším centrům v České republice. Díky své 

starobylé univerzitě, kulturním a řemeslným tradicím a především centrální poloze je  

obchodním a podnikatelským centrem a pro turisty velmi lákavým a snadno dostupným 

místem. Díky vhodné poloze, tradici v hospodářství i kvalifikované pracovní síle má 

město výrazný potenciál růstu. Město Olomouc, ale i celý region, je otevřen všem, kteří 

chtějí využít komparativní výhody tohoto místa ve středu Evropy. 

3.1 Geografická charakteristika 

 

  Poloha správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále též „ORP“) 

Olomouc náleží  střední části území Moravy, v nivě řeky Moravy a sousedí se 

správními obvody obcí s rozšířenou působností Konice, Litovel, Šternberk, Prostějov, 

Přerov, Lipník nad Bečvou a ze sousedního Moravskoslezského kraje Bruntál a Vítkov 

a je  vymezen celkem 45 obcemi, včetně správního obvodu obce s pověřeným obecním 

úřadem Hlubočky. Rozloha správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc 

činí  802,45 km2.  

  Terén je tvořen v jižní a západní části úrodnou rovinou, přecházející v severní a 

východní části do mírné zalesněné pahorkatiny. Většinový podíl užitné orné půdy má 

nad ostatními typy černozem a zalesněná plocha je smíšeného typu. Obvodem protéká 

od severu k jihu přes centrum obvodu Statutárního města Olomouc řeka Morava, do 

které se ve východní části města vlévá řeka Bystřice, v jižní části města je pravým 

přítokem Moravy Mlýnský potok. Rovinatý charakter správního obvodu je na západě 

ohraničen zalesněnou Drahanskou vrchovinou, a na východě výrazně ohraničen vyšším 

georeliéfem Oderské vrchy (viz.Obrázek 1), takže město je uzavřeno ve směru SZ – JV 

a svojí podobou tak otevírá pohled a vstup do pohoří Jeseníků. 



 

 

 

Obrázek 1 - Geografické znázornění okolí města Olomouce1 

3.2 Demografická charakteristika 

 

  Statutární město Olomouc jen těsně splňuje limity statisícového města a 

každoročně láká různými projekty nové spoluobčany. Počet obyvatel správního obvodu 

obce s rozšířenou působností Olomouc  je k 1.lednu r. 2008 přes sto padesát tisíc. 

 

3.3 Klimatická charakteristika 

 

  Klimaticky se nachází v teplé oblasti a při východním okraji přechází v mírně 

teplou. Převládající směry větrů jsou severozápadní a jihozápadní proudění, průměrné 

teploty dosahují v lednu –2 až –4 stupně Celsia, v červenci od 15 do 19 stupňů Celsia, 

největší množství srážek spadne od května do září, roční úhrn se pohybuje od 600 do 1 

100 mm srážek 

Olomouc je přirozeným obchodním a kulturně – společenským centrem, které lze 

charakterizovat jako průmyslové s intenzivní zemědělskou výrobou. 

                                                 
1 Obrázek 1 není uveden s reálným měřítkem 



 

 

   Povodňovou charakteristiku správního obvodu obce s rozšířenou působností 

Olomouc určuje především tok řeky Moravy protékající ze severu na jih v celkové délce 

toku 16 km a představuje pro toto území nejpravděpodobnější zdroj vzniku přirozených  

povodní. 

Povodně mohou nastat  ve větší míře jako důsledek prudkého tání sněhu,  přívalových a 

dlouhotrvajících  dešťů v severních částech  Olomouckého kraje ( Jesenicka a 

Šumperska ) a ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc. Zvýšení 

hladiny řeky Moravy při průtoku Olomoucí a jižní části správního obvodu ovlivňují 

negativně přítoky Bystřice, Oskava i ostatní menší přítoky. 

  Ve  správním obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc se nenacházejí 

žádná větší vodní díla, pouze vodní dílo Tršice, které svým technickým provedením 

nepředstavuje větší míru rizika vzniku zvláštních povodní. V případě protržení vodního 

díla Dlouhé Stráně na Šumpersku, může záplavová vlna vzedmout hladinu řeky Moravy 

pouze mírně  a  způsobit v jejím okolí zvláštní povodně, pouze v případě zvýšené 

hladiny Moravy v souběhu s přirozenými povodněmi. 

  Mezi oblastí s vysokou mírou ohrožení přírodními povodněmi tokem řeky 

Moravy patří její okolí, včetně okolí jejích ramen, menší mírou může být zasaženo i 

území v okolí řeky Bystřice, Oskavy a dalších přítoků (vlivem vylití řeky Moravy do 

těchto přítoků).  

Plocha zasaženého území může dosáhnout 135 km2. 

     Tokem řeky Bystřičky jsou ohroženy obce Hlubočky- Mariánské Údolí, 

Bystrovany a Velká Bystřice, zejména při prudkých a dlouhotrvajících deštích.  

 



 

 

 

Obrázek 2 - Záplavová území správního obvodu Olomouc2 

3.4 Popis infrastruktury 

 

  Vnější dopravní napojení Olomouce je s ohledem na její vnitrozemskou polohu 

vynikající.Dobudováním dálnice D11 a rychlostní komunikace R 35 se ještě zlepší a 

vzroste tak i význam města - jako jediného kromě Prahy - na křižovatce dvou klíčových 

vnitrostátních a mezistátních komunikací. Z ekonomického pohledu je město Olomouc 

možné charakterizovat jako průmyslové s rozvíjejícími se službami. 

  Silniční síť správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc (viz. 

Obrázek 3Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) je určena především: 

• rychlostní silnicí I/35 , která je součástí mezinárodní silnice E442 Karlovy Vary 

                         Liberec – Olomouc –  Žilina, 

                                                 
2 Obrázek 2 není uveden s reálným měřítkem 



 

 

• rychlostní silnicí I/46, která je součástí mezinárodní silnice E462 Brno –   

                         Olomouc - Český Těšín, 

• rychlostní silnicí I/55 , která ve správním obvodu obce s rozšířenou působností 

Olomouc začíná v Olomouci a končí za obcí Krčmaň ve směru na Přerov, 

•  Další pozemní komunikace druhých a nižších tříd patří mezi nejzatíženější na 

správním obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc. 

  Riziková místa na komunikacích jsou především křižovatky s velkým dopravním 

zatížením a úseky silnic s častým výskytem klimatických kalamit, ale také viadukt přes 

tramvajovou trať u Hotelového domu v Olomouci. Vlivem klimatických kalamit, 

zejména námrazami a sněhovými závějemi, jsou ohroženy určité úseky silnic a jedná se 

především o úseky, které spojují jednotlivé obce. K nebezpečným místům na 

komunikacích patří také úseky, které se nacházejí v zátopové oblasti, do nichž patří 

všechny úseky komunikací, které vedou přes nebo se nacházejí v blízkém okolí řeky 

Moravy. 

 

Obrázek 3 - Silniční síť3 

 

                                                 
3 Obrázek 3 není uveden s reálným měřítkem 



 

 

  Železniční síť obce s rozšířenou působností Olomouc je celostátního a 

regionálního významu. 

Mezi důležité tratě patří:  

• trať číslo 270 ve směru Česká Třebová – Přerov – Bohumín celostátního významu, 

• trať číslo 301 ve směru Brno – Nezamyslice – Olomouc celostátního významu, 

• trať číslo 310 ve směru Olomouc – Opava východ celostátního významu, 

• trať číslo 275 ve směru Olomouc – Kostelec na Hané – Prostějov regionálního 

významu,  

• trať číslo 290 ve směru Olomouc – Šumperk regionálního významu. 

   

Žádná z těchto tratí není přímo ohrožena vodou, mosty přes říční toky obstály 

v povodních v roce 1997 při stoleté vodě, v současné době ale některé z nich 

neodpovídají požadovanému stavu. 

 

   Letecká doprava obce s rozšířenou působností Olomouc. Riziko ohrožení 

vlivem letecké dopravy je nad územím správního obvodu minimální, neboť nedisponuje 

větším letištěm i když nad územím správního  obvodu Olomouc jsou využívány horní a 

dolní letecké dopravní cesty. Mimo střediska letecké záchranné služby jsou zde tři 

letiště: 

• Veřejné mezinárodní letiště Olomouc. 

• Letiště Bohuňovice  (soukromého vnitrostátního letiště), 

• Letiště Dětřichov u Litovle (vybudováno na soukromém pozemku, travnatá plocha). 

 

3.5 Analýza havarijních rizik v Olomouci 

 

  Město Olomouc je průmyslový region do určité míry kombinovaný s obytnými 

zónami města. Prorůstání průmyslových a obytných zón komplikovaných navíc 

hlavními silničními přepravními trasami, které vedou oblastmi s poměrně vysokou 

hustotou osídlení, vyvolává nutnost objektivně posoudit možné ohrožení obyvatelstva 

vyplývající z těchto aktivit. 

  Převažuje zde potravinářský průmysl a vedle něj dále těžké strojírenství, 

chemický závod, skladovací a plnicí stanice tlakových lahví, železniční stáčiště propan-



 

 

butanu, síť čerpacích stanic pohonných hmot, v některých případech kombinovaných se 

stanicemi s autoplynem. Existují zde také provozy, které pro výrobu používají 

nebezpečné látky (čpavek, chlor, atd.). 

  Cílem analýzy tzv. havarijních rizik byla identifikace a porovnání závažnosti 

rizika velkých havárií ve městě Olomouci, jednak pro fixní zdroje rizik, tj. zařízení a 

místa, kde dochází ke zpracování, skladování a manipulaci s nebezpečnými látkami, tak 

pro mobilní zdroje rizik, tj. přeprava nebezpečných látek po silnici, železnici a 

potrubím.  

  K analýze byla použita metoda Mezinárodní agentury pro atomovou energii 

IAEA-TECDOC 7274  (International Atomic Energy Agency), která umožňuje 

jednotným způsobem porovnat závažnost velkých havárií a na základě nezbytných 

vstupních údajů stanovuje tzv. společenské riziko. Mezi základní scénáře nežádoucích 

událostí patří riziko úniku nebezpečných látek, výbuchu a požáru. 

 

Vstupní data potřebná pro stanovení míry rizika tvoří:  

• druh a množství nebezpečné látky , 

• charakter aktivity,  

• hustota osídlení v dané oblasti, 

• bezpečnost provozu, frekvence nakládky a vykládky, 

• vliv meteorologických údajů. 

  

Míra rizika je v matici rizik podle četnosti vzniku událostí a dopadu na obyvatelstvo 

rozdělena na:  

• riziko přijatelné – není bezprostřední ohrožení obyvatel, 

• riziko v oblasti redukce – za určitých okolností dochází k zasažení obyvatel, je 

vhodné jednat o snížení rizika, 

• riziko nepřijatelné – dochází k zasažení obyvatel, je nezbytné navrhnout a realizovat  

  opatření ke snížení rizika. 

Hodnocení rizika u stabilních zdrojů: 

  Ze získaných výsledků vyplývá, že výrobní zařízení a sklady nepředstavují pro 

město Olomouc závažné nebezpečí z hlediska pravděpodobnosti vzniku havárie a 

                                                 
4 Tato metoda je blíže popsaná v cit.: BERNATÍK, Aleš. Prevence závažných havárií I. 1. vyd. Ostrava : 

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. 86 s. ISBN 80-86634-89-2. 



 

 

zasažení obyvatel. Pouze v ojedinělých případech byla míra rizika nepřijatelná. Jednalo 

se zejména o provoz zastaralých technologických zařízení, např. chladírenských. Tuto 

poměrně příznivou situaci lze vysvětlit tím, že ve výrobních závodech se v případě 

vzniku havárie obvykle díky školenému personálu podaří omezit nepříznivé působení 

nebezpečných látek pouze na prostory závodu.  

  Celkově posouzeno cca 171 stabilních zdrojů rizik, z toho, z hlediska metodiky 

v cca 76 případech je riziko zanedbatelné. 

 

Obrázek 4 - Graf hodnocení rizika u stabilních zdrojů 

Poznámka: graf znázorňuje počet podrobně posuzovaných zdrojů rizik. 

 

Hodnocení rizika u mobilních zdrojů: 

  K většímu ohrožení životů lidí, zvířat a prostředí může dojít při dopravních 

haváriích během transportu nebezpečných látek (např.: cisterny s LPG, PHM). Vzniklé 

nebezpečí do jisté míry souvisí i s polohou města Olomouce, kdy hlavní přepravní trasy 

vedou oblastmi s poměrně hustým osídlením a současně místy s největší dopravní 

nehodovostí. 

  Omezení vlivu průmyslových havárií na obyvatelstvo bude zajištěno realizací 

navržených opatření a větší mírou informovanosti a přípravy obyvatel.  

  Celkově posouzeno cca 82 mobilních zdrojů rizik, z toho ,z hlediska metodiky v 

cca 53 případech je riziko zanedbatelné. 



 

 

 

Obrázek 5 - Graf hodnocení rizik u mobilních zdrojů 

Poznámka: graf znázorňuje počet podrobně posuzovaných zdrojů rizik. 

   

  Celkově tedy havarijní rizika ve správním obvodu města Olomouce nemají 

zásadní vliv na životy a zdraví občanů. Tato analýza byla zpracována Magistrátem 

města Olomouce (dále též „MmOl“) a zveřejněna na Internetu [4]. 

 

3.6 Možnost vzniku povodní s velkým rozsahem 

 

  Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc je ohrožena téměř 

polovina města, městské čtvrtě - Lazce, Černovír, část Řepčín a Hejčín, Klášterní 

hradisko, Pavlovičky, Bělidla, Nový Svět, Hodolany, Nové Sady, Slavonín, Nemilany 

částečně Holice a obce se svým okolím - Věrovany, Dub nad.Moravou, částečně 

Kožušany –Tážaly a Majetín, Horka nad.Moravou, Chomoutov, část Skrbeň , Příkazy – 

Hynkov, Blatec, Grygov, Hlušovice, Charváty, Krčmaň, Křelov – Břuchotín, Štěpánov 

(viz.Obrázek 2). 

  Z historického hlediska město Olomouc a jeho okolí zažilo několik stovek 

menších povodní lokálního významu, zpravidla šlo o sezónní povodně například jarní 

povodně vzniklé při oblevě vlivem tání sněhu a rozmrzající půdy, nebo podzimní 

povodně  s příchodem vytrvalejších dešťů. Tyto jevy jsou charakteristické pro níže 

položené oblasti střední Moravy. 

  V průběhu minulého, tedy 20.století bylo v Olomouci a okolí zaznamenáno přes 

šest desítek významnějších povodní z nichž některé byly rozsahu dvacetileté, 

padesátileté i stoleté vody. Zejména povodeň v roce 1997 napáchala rozsáhle škody na 

různých místech celé České republiky z nichž nejvíce postižené bylo území Moravy a 



 

 

Slezka.   Olomouc ležící v středu území Moravy počítala škody v řádech miliard 

českých korun. Přesněji, škody, které sepsal tehdejší okresní úřad činili 2 483 894 000 

kč5. K této sumě je ještě třeba připočíst škody vyčíslené jednotlivými resorty jako škody 

způsobené povodněmi na jejich majetku. 

  Obec z rozšířenou působností Olomouc má ve své správním obvodu 45 obcí, 

včetně správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Hlubočky. Značná část 

území správního obvodu je seznámena s touto problematikou povodní a dále postupuje 

dle zákona.6 Povodňové komise obcí v ORP Olomouc jsou uvedeny na Internetu.7 

 

 

Obrázek 6 - Obce s povodňovou komisí 

 

                                                 
5 Přesné hodnoty škod při povodních v r. 1997 pro území České republiky jsou na Internetu, odkaz: [7] 
6 Dle ustanovení § 65 a 71, hlava IX , zákona č. 254/2001 Sb., [8] 
7 Seznam obcí s povodňovou komisí, odkaz [9] 



 

 

 

 Obce které jsou seznámeny s touto problematikou zpravidla zřizují povodňové komise, 

které jsou vyznačeny na obrázku (viz.Obrázek 6).  

  Z těchto informací je zřejmé, že značná část obce s rozšířenou působností 

Olomouc řeší problematiku povodní.  

 

3.7 Prioritní riziko v ORP Olomouc 

 

  S ohledem na skutečnost vyplývající z analýzy havarijních rizik v Olomouci 

(viz.3.5) a informací o možnostech vzniku povodní s velkým rozsahem (viz. 3.6) 

můžeme říci, že hlavním rizikem s největším rozsahem škod ve správním obvodu ORP 

Olomouc jsou povodně. Jedná se tedy o prioritní riziko v této oblasti. 

 



 

 

4 Popis havarijního a krizového plánování na území 

ORP Olomouc 

 

  Oblast bezpečnostního plánování, což není řádně vymezený pojem a je možné si 

pod ním tedy představit, soubor postupů, metod a opatření, které věcně příslušné orgány 

užívají při přípravě na zajištění bezpečnosti státu tj. k zajištění bezpečnosti jeho 

obyvatelstva, ochraně  majetku, svrchovanosti a celistvosti území, plnění mezinárodních 

bezpečnostních závazků, vnitřního pořádku, životního prostředí a dalších definovaných 

závazků [1]. Patří sem havarijní, krizové a civilní nouzové plánování nevojenského 

charakteru a plánování obrany státu jako vojenské plánování.   

 

4.1 Nové nástroje používané pro havarijní a krizové  plánování 

v ORP Olomouc 

4.1.1 POVIS 

  Jedná se o povodňový informační systém v oblasti ochrany před povodněmi 

(dále jen „POVIS“). Cílem systému POVIS je zabezpečit v průběhu povodně i mimo ní 

základní platformou pro kvalitní komunikaci mezi všemi odpovědnými subjekty, 

zjednodušit a zrychlit přenos informací a v neposlední řadě zajistit jednotné formáty 

předávaných informací a jejich manipulaci i v případě odpojení od sítě Internet [16]. 

  Dále tento informační systém: 

• umožňuje integraci informací z různých datových zdrojů, 

• puublikuje data do digitálních povodňových plánů, 

• kontroluje přijetí a verifikaci zápisů a adekvátní reakce na ně, 

• umožňuje koordinovanou aktualizaci dat, 

• tvoří ucelené informační základny o průběhu povodňových událostí. 

 

 Do POVIS patří pak zejména tyto hlavní moduly: 

Digitální povodňová kniha 

  Povodňové knihy musí být ze zákona zpracovávány ve všech úrovních KRAJ-

ORP-OBEC. Získané informace z povodňových knih představují jednu ze základních 



 

 

informací o celkovém průběhu povodně, provedených pracích  a dalších aktivitách, i 

škody způsobené povodní v daném území. Informace z digitální povodňové knihy jsou 

využity pro přípravu průběžných i celkových zpráv o stavu povodní i pro řešení náhrady 

škod. Jsou tedy naprosto základní zdroj informací, který je nutno dále využívat 

a zpracovávat. 

  Snadný přístup k této aplikaci je pro registrované uživatele přes webové 

rozhraní. Aplikaci lze nainstalovat i jako samostatně fungujícího „klienta“ tak, aby 

mohla být užívána za všech okolností, při kterých je k dispozici funkční počítač i bez 

aktuální trvalého připojení k Internetu. 

 

Digitální povodňové plány (ČR, krajů, ORP) 

  Každý digitální povodňový plán (dále jen „dPP“) obsahuje celou řadu informací, 

které mají jednoznačnou geografickou polohu a mají tedy přímou vazbu na GIS. 

Zobrazení těchto informací nad mapou má velký význam v digitální podobě: 

• během povodní umožní dPP přehledný přístup k potřebným informacím a nabízí 

analytické nástroje pro rozhodovací procesy, 

• vizuální přehled zaznamenaných informací, které jsou v čistě databázové podobě 

hůře kontrolovatelné, 

• efektivnější distribuce informací před povodní a možnost seznámení veřejnosti 

prostřednictvím Internetu s povodňovým zeměpisem nejbližšího okolí (zátopová 

území, evakuační místa, objízdné trasy), opatřeními navrhovanými v povodňovém 

plánu pro krizovou situaci, kontaktními místy pro pomoc apod, 

• po povodni nabízí dPP srozumitelné mapování povodňových škod a průběžné 

sledování jejich odstraňování. 

 

  Aplikace dPP je propojená na všech úrovních od dPP obce až po dPP ČR, 

zajišťuje přímý přístup k údajům podřízených povodňových plánů a umožňuje na všech 

úrovních zastupitelnost činnosti podřízené povodňové komise. 

 

Editor dat povodňového plánu  

  Editor dat je veřejně přístupný přihlášeným uživatelům umožňuje v centrálním 

skladu dat koordinovaně vytvářet nebo aktualizovat podklady povodňových plánů. 

  Každý uživatel: 



 

 

• udržuje data, za která odpovídá a která zná, 

• má okamžitě k dispozici data ostatních, 

• aktuální údaje může kdykoliv exportovat ve správném formátu pro vlastní dPP. 

 

 

Modul ČHMÚ 

  Modul Českého hydrometeorologického ústavu (dále jen „ČHMÚ“) slouží pro 

automatické načítání zpráv systému integrované výstražné služby (dále jen „SIVS“) 

a poskytování dat  hlásné a předpovědní službě (dále jen „HPPS“). 

  Těžiště činnosti služeb HPPS a SIVS ČHMÚ při nebezpečí a nástupu 

povodňových situací záleží především ve včasné předpovědi vzniku blížící se povodně 

a vydání upozornění a výstrahy na tuto blížící se událost. Od počátku povodňové situace 

ve vhodně zvolených intervalech předpovídat další rozvoj situace vydávat příslušné 

informace a předpovědi až do úplného skončení povodně. Na všech úrovních řízení 

ochrany před povodněmi zajišťuje provázání hlásné služby s povodňovými plány. 

Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány a podílejí se na ní zejména 

správci vodních toků a provozovatelé vodních děl. 

 

 Další moduly informačního systému POVIS, které se uplatňují v oblasti ochrany před 

povodněmi: 

• modul POVODÍ,  

• modul ISVS, 

• specializované moduly. 

 

4.1.2 Informa ční systém Hasi čského záchranného sboru 

Olomouckého kraje 

  Informační systémy jsou systémy pro sběr, udržování, zpracování a poskytování 

informací a dat. Příkladem informačního systému může být kartotéka, telefonní seznam, 

kniha doručené pošty anebo účetnictví. Informacemi míníme sdělení, které odstraňuje 

nejistotu nebo nevědomost, daty míníme jakékoli zaznamenané poznatky či fakta. 

  Hasičský záchranný sbor potřeboval navrhnout informační systém, který by 

pomáhal plnit jejich úkoly při řešení záchranných a likvidačních pracích a to 

užitečnými, snadno dostupnými a především aktuálními informacemi. Výše uvedené 



 

 

informační systémy mají zásadní nedostatky a to především neaktuálnost a malou 

rychlost ve vyhledávání potřebných údajů. Efektivním řešením je tedy informační 

systém v elektronické podobě. 

  Tým informačních techniků v Hasičském záchranném sboru Olomouckého kraje 

vytvořil informační systém který je online a údaje v něm se vyplňují na jedno místo, 

tedy internetovou adresu, odkud je mohou vidět všechny povolané osoby. Po klasickém 

přihlášení do systému uživatelem se každému z nich otevírá pole editační působnosti, 

do kterého vkládá údaje, o něž se stará. Jedná se tedy o systém řízeného přístupu a s tím 

spojený rozsah editace. Největší pole působnosti zde mají informační technici, tedy 

tvůrci a správci systému a dále pak povolané osoby dle své územní působnosti. (Příklad: 

Starosta obce má přístup k údajům týkajících se své obce, nemá však přístup k editaci 

údajů týkajících se celého správního obvodu, do kterého patří, ani do jiného správního 

obvodu či jiné obce).  

  Celý informační systém HZS Olomouckého kraje je funkční, ale není ještě 

v provozu a některé náležitosti je třeba dokončit. Návrh termínu dokončení aktualizací 

byl stanoven do konce měsíce března a je považován za hlavní aktualizaci periody 

jednoho roku. Systém aktualizací je zde doplněn o informativní textovou zprávu 

zasílanou prostřednictvím emailu, která se generuje při každé změně v systému 

uživatelem HZS a je odeslána povolaným osobám, pro které jsou tyto změny důležité. 

Tímto je zajištěna včasná orientace v měnících se údajích a informační  systém jako 

celek se stává ještě více efektivnější.  

4.1.3 Karty obcí 

  U mimořádných událostí8 (dále též „MU“) nebo krizových situací 9 (dále též 

„KS“) je nutné zajistit včasný zásah při řešení záchranných a likvidačních prací a 

dosáhnout co nejefektivnějšího postupu při zdolávání krizových situací. Pro všechny 

zúčastněné orgány a složky je tedy především důležité, zajistit dostatek sil a prostředků, 

správně a rychle se rozhodovat a mít tím situaci pod kontrolou.  

   Jednou ze základních potřeb při zdolávání MU a KS jsou kvalitní informace, 

kterých je možno využít pro dané území zasahujícími i koordinujícími složkami a 

                                                 
8 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 [2]. 
9 Je mimořádná událost, v jejímž důsledku se vyhlašuje stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu 
nebo válečný stav[3]. 



 

 

orgány státní správy. Informace, které se týkají jednotlivých územních celků na 

nejnižším stupni tedy obcí, obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s rozšířenou 

působností, jsou potřeba nějakým způsobem získávat, zapisovat a třídit. 

  Vznikl tak pojem „karta obce“ tj. dokument v přenositelné formě, vztahující se 

k území celé obce,  mající informativní charakter v oblasti pro kterou je zpracován.  

  Základními údaji jsou název obce, kontaktní údaje na obec, počet obyvatel a 

rozloha obce. Karty obcí využitelné v oblasti havarijního a krizového plánování jsou 

popsány v kapitole 4.2.3 a  4.3.3. V současné době se uvažuje o využití dat z karet obcí 

v nově zřizovaném informačním systému HZS a vzniká zde tak nový problém, jakým 

způsobem tyto data implementovat ve dvou odlišných programovacích prostředích. 

 

4.2 Havarijní plánování 

 

  Havarijní plánování je soubor postupů, metod a opatření, které věcně příslušné 

orgány užívají k přípravě na provádění záchranných a likvidačních prací. Výstupem je 

havarijní plán tedy dokument, který obsahuje opatření a postupy ke zvládání 

záchranných a likvidačních prací v daném území [1].. Vychází se tedy ze zákona č. 

239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů [2]. 

Zpracováním havarijního plánu kraje je pověřen územně příslušný hasičský záchranný 

sbor kraje. Ke zpracování havarijních plánů nebyla zatím ministerstvem vnitra vydána 

ucelená metodika. 

  

Havarijní plány rozdělujeme na: 

• havarijní plán kraje, 

• vnější havarijní plán (pro území kolem nebezpečného objektu), 

• vnitřní havarijní plány. 

 

Další možné havarijní plány jsou podobné jednomu z těchto tří druhů. 

 



 

 

4.2.1 Havarijní plán 

  Obsahuje postupy při řešení těch mimořádných událostí, které vyžadují třetí 

nebo zvláštní stupeň polpachu10.Člení se na tři části, a to na část informační, část 

operativní a plány konkrétních činností. Jedná se o textové dokumenty doplněné o 

grafickou dokumentaci v podobě map, grafů a schémat.  

 

4.2.2 Havarijní plán obce s rozší řenou p ůsobností Olomouc 

  Tento havarijní plán má obdobnou strukturu jako havarijní plán kraje, ale jsou 

zde uvedené údaje týkající se pouze území obce s rozšířenou působností Olomouc. 

Údaje musí být v souladu s havarijním plánem kraje, jinak havarijní plán správního 

území není schválen.  

Základní části havarijního plánu ORP Olomouc: 

 A – Informační část 

• charakteristika území, 

• analýza mimořádných událostí, 

• nejvíce nebezpečná varianta. 

 

 B – Operativní část- SÍLY A PROSTŘEDKY 

• pomoc poskytovaná sousedním ORP, 

• pomoc poskytnutá ze sousedních ORP, 

• pomoc z ústřední úrovně, 

• vyrozumění o MU a spojení, 

• síly a prostředky pro vlastní potřebu. 

 

 C – DRUHY Plánů konkrétních činností 

• druhy plánů konkrétních činností, 

• vyrozumění, 

• traumatologický plán, 

• varování, 

• ukrytí, 

                                                 
10 § 23 a § 24 vyhlášky č. 328/2001Sb.,[6]. 



 

 

• individuální ochrana, 

• evakuac, 

• nouzové přežití, 

• monitorování, 

• veterinární opatření, 

• veřejný pořádek, 

• kulturní památky, 

• hygienická a protiepidemická opatření, 

• komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky, 

• odstranění odpadů, 

• typové plány - Složky IZS: 

   - Typový plán činnosti složek IZS v případě události s podezřením na   

     teroristický útok vysoce rizikovými a rizikovými, 

     biologickými agens a toxiny. 

   - Typová činnost složek  při společném zásahu – Uskutečněné a ověřené  

     použití radiologické zbraně. 

   - Typová činnost složek IZS při společném zásahu- Demonstrování  

     úmyslu sebevraždy. 

   - Typová činnost složek IZS při společném zásahu – Letecká nehoda. 

 

4.2.3 Karty obcí v havarijním plánování ORP Olomouc  

  Jak již bylo zmíněno výše (viz. karty obcí 4.1.3), karta obce je obecně dokument 

v určité podobě, který má vazbu k danému území (obci) a poskytuje konkrétní 

informace k tématu pro který byl zhotoven.  

  V oblasti havarijního plánování ORP Olomouc je karta obce zpracovaná HZS 

Olomouckého kraje a vztahuje se k území správního obvodu obce s rozšířenou 

působností Olomouc. Daným tématem nebo spíše potřebou byly informace o obcích, 

využitelné při mimořádných událostech a krizových situacích.  

  Slouží tedy jako informační dokument o základních údajích obce (viz. Obrázek 

1), o jejich systému zabezpečení varování a vyrozumění (viz. Obrázek 9), o vlastnictví 

sil a prostředků pomocných při MU (viz. Obrázek 10), o dostupných a využívaných 

energiích (viz. Obrázek 11), o významných objektech a organizacích obecní nebo 



 

 

krajské infrastruktury (viz. Obrázek 12), o objektech zvyšujících rozsah a dopad 

mimořádných událostí (viz. Obrázek 13), o možných rizicích v obci (viz. Obrázek 14)  a 

jednotkách požární ochrany (viz. Obrázek 15). 

  Karty obcí byly zhotoveny v prostředí programového balíku Office od 

společnosti Microsoft v softwaru s názvem Microsoft EXCEL. Tento program 

umožňuje práci s tabulkami a je snadno dostupný s nízkou náročností na znalosti 

uživatele a je proto více než vhodný pro zpracování, kontrolu, aktualizace, uzamčení 

obsahu a celkový způsob nakládání s informacemi.  

Vzhled a obsah karet obcí zpracovaný hasičským záchranným sborem 

Olomouckého kraje je následující: 

 

Obrázek 7 - Úvodní list 

  

 

 

  Jednotlivé listy z obsahu: 

  1.Základní údaje o obci 

  2.Varování a vyrozumění 

  3.Síly a prostředky 

     v majetku obce 

  4.Energie 

  5.Významné objekty 

  6.Ohrožující objekty 

  7.Rizika 

  8.JPO 



 

 

 

Obrázek 8 - Základní údaje o obci 

 

Obrázek 9 - Varování a vyrozumění 

 

 

 

 

List č. 1. Základní údaje 

• název, adresa, úřední 

hodiny,  

• telefon, fax, email, 

• kontakty na 

funkcionáře v obci, 

• počet obyvatel, 

rozloha obce, údaje o 

zdrojích požární 

vody. 

List č. 2. Varování a vyrozumění poskytuje informace: 

• použité sirény (druh, ovládání, umístění), 

• rozhlas (druh, napojení na opis, záložní zdroj, pokrytí obce), 

• pokrytí signálem největších tuzemských operátorů (O2, T-mobile, Vodafone). 



 

 

 

Obrázek 10 - Síly a prostředky na území obce 

 

 

List č. 3. Síly a prostředky, které má obec ve svém majetku: 

• autobusy a mikrobusy pro přepravu osob (typ, počet míst k sezení, počet ks.), 

• nákladní automobily (typ, druh, nosnost, počet ks., místo uložení, …), 

• nákladní automobily - tahače, traktory, vleky za nákladní automobily, dozery. 



 

 

 

Obrázek 11 - Energie 

 

 

 

 

 

 

 

List č. 4. Energie zavedeny a užívány v obci. 

• plynovod (dodavatel, důležitost, …), 

• elektrická energie (dodavatel, důležitost, …),elektrocentrály(druh,palivo, …), 

• zásobování vodou – zdroje pitné vody (vodovod, kanalizace, …), 

• dodávky tepelné energie (zdroj, palivo, správce, zásobovaná oblast a objekty, 

subjekty s prioritou obnovy dodávek tepla). 



 

 

 

Obrázek 12 - Významné objekty 

 

 

 

 

 

 

List č. 5. Významné objekty a organizace obecní nebo krajské infrastruktury: 

• Základní a mateřské školy (název, adresa, počet zaměstnanců, žáků, tříd, atd.), 

• Sociální zařízení (domovy důchodců, dětské domovy), 

• Zdravotnická zařízení (ordinace, lázeňské léčebny, apod.), 

• Veterinární zařízení (kontakt, specializace na druh zvířectva, kafilérní boxy,), 

• Ubytování a stravování (ubytovny, hotely, kempy, rekreační zařízení), 

• Obchodní centra (adresa, majitel, prodejní doba, sortiment), 

• Humanitární organizace (Charita, ČČK, kynologové, speleologové, …), 

• Služby (stavební firmy, dopravci, sklenáři, pokrývači, zámečníci, statici, 

kamenolomy, pískovny, štěrkovny, lesní závody, pily, spalovny odpadu, …), 

• Objekty AČR na katastru obce. 



 

 

 

Obrázek 13 - Ohrožující objekty 

 

 
List č. 6. Ohrožující objekty 

• Subjekty zpracovávající a skladující nebezpečné látky (název, adresa, 

majitel, druh látky, množství látky, způsob uskladnění, manipulace), 

• Čerpací stanice pohonných hmot a LPG, velkosklady olejů a tech.plynů, 

• Skládky odpadů (kategorie druhu odpadu, místo skladování, množství, …), 

• Sklady (dřeva, uhelné, krmiva, textilu, gumárenských výrobků, stavebních 

materiálů), 

• Objekty s možností shromáždění velkého počtu osob (počet osob ve špičce). 



 

 

 

Obrázek 14 - Rizika 

 List č. 7. Rizika ohrožující obec 

• Přirozené povodně, zvláštní povodně (ohrožené území, počet obyvatel, …), 

• Činnost se zvýšeným požárním nebezpečím (název, adresa, důvod zařazení), 

• Velkochovy hospodářských zvířat a chovy zvláštních druhů zvířat, 

• Další možná rizika ( popis možnosti vzniku ). 



 

 

 

Obrázek 15 - Jednotky požární ochrany 

List č. 8. JPO 

• kategorie, počet 

členů, evidenční 

číslo, 

• kontakty pro 

vyhlášení poplachu 

jednotce (obecní 

zastupitelé, 

členové JPO) 

údaje: jméno, 

mobil, krizové 

číslo, pevná linka, 

sms. 

• vozidla (typ, volací 

znak,  reg.značka, 

stav), 

• agregáty (počet 

kusů, výrobce, typ, 

výkon, umístění), 

• ostatní (dýchací 

přístroj, záložní 

tlaková láhev, 

zvedací vaky, 

sorbety, vozidlová 

radiostanice, 

pěnidlo, stan ). 



 

 

  Tyto zpracované listy jsou uloženy v jednom dokumentu s příponou .xls 

vytvořeném v programu Microsoft EXCEL. Každá z obcí v ORP Olomouc je popsána 

pomocí těchto údajů a tvoří jednu kartu té konkrétní obce ve správním obvodu obce 

s rozšířenou působností Olomouc. Počet a názvy jednotlivých obcí lze vyčíst z obrázku 

(viz.Obrázek 6). 

 

4.3 Krizové plánování 

 

  Součástí příprav na řešení krizových situací je krizové plánování jehož výstupem 

u orgánu krizového řízení a dalších státních orgánu je krizový plán, který obsahuje 

souhrn opatření a postupů k řešení krizových situací. Odpovědnost za zpracování plánu 

má zpracovatel, který dále zpracovává plán vlastní akceschopnosti tedy postupy a 

termíny k  zabezpečení připravenosti a ochrany před následky krizových situací. 

 

4.3.1 Krizový plán 

  Krizový plán ORP statutárního města Olomouce je součástí zajištění 

připravenosti Olomouckého kraje na řešení krizových situací vzniklých na území ORP 

Olomouc a na řešení krizových situací svými důsledky území ORP Olomouc 

ovlivňujících, kdy krizovou situaci není možné řešit běžnou činnosti správních úřadů a 

jednotlivých složek integrovaného záchranného systému nebo podle zásad 

integrovaného záchranného systému za využití havarijního plánu ORP Olomouc. 

  Zpracovatelem krizového plánu ORP statutárního města Olomouce je Magistrát 

města Olomouce, zpracování krizového plánu zabezpečuje odbor ochrany MmOl. 

Krizový plán ORP statutárního města Olomouce schvaluje primátor města Olomouce. 

 

Krizový plán se skládá ze základní a přílohové části:  

A - Základní část:  

• vymezení působnosti, odpovědnosti a úkolů zpracovatele krizového plánu, 

• charakteristika organizace krizového řízení, 

• výčet hodnocení možných krizových rizik, jejich dopad na území, 

• další potřebné podklady a zásady. 

 



 

 

B- Přílohová část: 

• přehled sil a prostředků, 

• operační plány: 

  - havarijní plán ORP, 

  - povodňový plán města Olomouce, 

  - povodňový plán ORP, 

  - VITOGAZ ČR, s.r.o.  

• hospodářské opatření pro krizové stavy, 

• plán akceschopnosti, 

• plán spojení, 

• plán materialně technického zabezpečení, 

• plán zdravotnického zabezpečení, 

• mapy rizik a řešení krizových situací. 

 

4.3.2 Povod ňový plán obce s rozší řenou p ůsobností Olomouc 

  Dle analýzy rizik vyhotovené MmOl vyplývá, že největším potenciálním 

zdrojem rizika s následky velkého rozsahu pro spádové území obce s rozšířenou 

působností Olomouc, jsou povodně. Je zde tedy splněna podmínka pro zpracování 

povodňového plánu. 

  Jako součást krizového plánu jsou operační plány mezi něž patří i povodňový 

plán. Povodňový plán je souhrn organizačních a technických opatření, potřebných k 

odvrácení nebo zmírnění škod při povodních na životech a majetku občanů a 

společnosti a na životním prostředí a stavby. 

 Povodňový plán správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc [5] 

zpracovává MmOl. Zpracované povodňové plány se každý rok prověřují, aktualizují a 

doplňují. Tajemník povodňové komise je oprávněn provádět aktualizaci kontaktních 

údajů Povodňového plánu správního obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc 

(např. změny v telefonním seznamu, adresách a jménech). 

  . 

Části povodňového plánu: 

 

1. Úvod 

 



 

 

2. Věcná část 

  - přehled legislativy a odborových dokumentů, 

  - systém řízení protipovodňové ochrany, 

  - povodňová opatření. 

  Přípravná opatření a opatření při nebezpečí povodně jsou:  

   a) stanovení záplavových území, 

   b) vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity, 

   c) povodňové plány obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou  

   působností, 

   d) povodňové prohlídky (organizují povodňové orgány obcí spr.  

   obvodu), 

   e) příprava předpovědní a hlásné povodňové služby, 

   f) organizační a technická příprava povodňové ochrany,  

   g) vytváření hmotných povodňových rezerv, 

   h) vyklízení záplavových území, 

   i) příprava účastníků povodňové ochrany,  

   j) činnost předpovědní povodňové služby,  

   k) činnost hlásné povodňové služby,  

   l) varování při nebezpečí povodně,  

   m) zřízení a činnost hlídkové služby,  

   n) evidenční a dokumentační práce.  

 

  - povodňové prohlídky, 

  - předpovědní a hlásná povodňová služba, 

  - popis říční sítě. 

3. Organizační část (činnosti povodňové komise) 

  - povodně s nárůstem průtoku v tocích ve správním obvodu ORP Olomouc, 

  - ledové jevy, 

  - povodně způsobené havarijní situací na vodních nádržích , 

  - činnost členů povodňové komise města po ukončení povodňové situace, 

  - evidenční a dokumentační práce. 

4. Grafická část 

  - mapa záplavového území správního obvodu ORP Olomouc, 

  - mapa správního obvodu s vyznačením obcí se zpracovaným povodňovým, 



 

 

    plánem, povodňovými komisemi a evakuačními středisky. 

5. Závěrečná ustanovení 

  - Vzory zpráv, hlášení a další informace jsou uloženy na pracovišti krizového 

řízení ve složce Pomocná dokumentace pro řešení povodňových situací. 

4.3.3 Karty obcí v krizovém plánování ORP Olomouc 

  Ve skutečnosti se nedá přímo mluvit o „kartách obcí“ jaké již známe 

z havarijního plánování, ale o informacích v krizovém plánování zpracovaných pro 

potřeby Magistrátu města Olomouce týkající se povodní. Údaje zpracované 

v dokumentech tedy mají určitou formu, vztahují se ke správnímu obvodu ORP 

Olomouc a jsou důležité a potřebné v oblasti povodňové problematiky.11 

  Programové prostředí těchto karet obcí je všeobecně známé a užívané. Jde o 

textový editor programového balíku Office od společnosti Microsoft, software s názvem 

Microsoft WORD. 

Přehled informací v kartách obcí: 

List č. 1 – základní údaje o obci, energiích, sboru dobrovolných hasičů (dále jen 

„SDH“), rizicích, ubytování, stravování 

 

List č. 2 – letecký snímek obce + fotka příslušného obecního úřadu 

                                                 
11 Pro účely této bakalářské práce ale budeme mluvit o „kartách obcí“  v krizovém plánování. 

Název obce: 

Počet obyvatel: 

Rozloha: 

 

Vodovod:     Jiné záplavy: 

Plyn:      Splachy z polí: 

Kanalizace:     Nouzové ubytování: 

Starosta:     Stravování: 

Telefony:     SDH: 

Email:      Záložní zdroj elektrické energie: 

WWW stránky:    CO kryt: 

Povodňový plán:     Rizika v obci: 

Zaplavena v r. 1997:    Poznámka: 

 



 

 

 

List č. 3 – informace o povodňových plánech a členech povodňových komisí 

 

 

  Výstupní soubory s příponou .doc programu Microsoft WORD jsou dva a 

rozděleny následovně: 1. soubor (List č.1, List č. 2), 2. soubor (List č.3). Magistrát 

města Olomouce tyto údaje získal,  sepsal, ukládá je, a stará se o celkovou správu těchto 

karet.  

  Do této doby byl uveden současný stav karet obcí v povodňovém i havarijním 

plánování a to především popsán jejich obsah, k čemu a komu slouží, kdo je 

zpracovává. Karty byly popsány z pozice samostatně stojících a fungujících 

informačních nástrojů pro jednotlivé oblasti. Následně bude popsána jejich struktura a 

problémy spojené se současným působením v praxi. 

 

 



 

 

5 Sjednocení a optimalizace karet obcí v havarijníc h a 

povod ňových plánech 

  

  Na základě informací , které byly k dispozici, poskytnutých údajů a poznatků ze 

společných schůzek členů odboru ochrany MmOl a členů HZS, je možno dále 

postupovat v rozřešení této kapitoly a pokusit se sjednotit a optimalizovat karty obcí 

v havarijním a povodňovém plánování správního obvodu obce s rozšířenou působností 

Olomouc. 

   

5.1 Problematika havarijních a povod ňových karet obcí 

 

  U karet obcí sestavených Hasičským záchranným sborem i Magistrátem města 

Olomouce za současné působnosti došlo ke vzniku několika chyb či problémů, které 

jsou popsány v kapitole 5.1.2. 

5.1.1 Součastná situace jednotlivých karet 

 Karty obcí zpracované HZS Olomouckého kraje 

  Do značné míry propracované schéma a rozvržení údajů v kartách a jednotlivých 

listech je schopno pojmout veškeré potřebné údaje pro včasnou informovanost před 

vznikem i během události, u niž je zapotřebí záchranných a likvidačních prací.  

 Karta je uzpůsobena tak, aby mohla být vedena ve dvou základních podobách: 

• Fyziky (papírová forma) vytisknutá má zásadní výhody zejména při použití během 

výpadku elektrické energie a nedostatku záložní energie. 

• Elektronická podoba je lépe kontrolovatelná, údaje se mohou s maximální rychlostí 

přenášet pomocí sítě Internet, jde o skladnější formu bez nutnosti skartace a 

zakládání do pořadačů, rychlý zisk zapsaných informací.  

V tabulkovém programu je karta obce přehledná, údaje jsou adresovatelné a snadno 

lokalizovatelné. O vepsání informací do prázdných karet obcí jsou požádány orgány 

jednotlivých obcí, které by měli mít eminentní zájem na tom, aby údaje o jejich 

správních území byly pravdivé, aktuální, a aby napomáhaly zasahujícím a 

koordinujícím jednotkám při zásahu. 



 

 

 Karty obcí zpracované Magistrátem města Olomouc 

  Prostředí textového editoru není dostatečně vybaveno na vedení většího 

množství údajů jako v případě karet obcí zpracovaných HZS. Pro sepsání informací 

týkajících se povodní ne-zcela, ale do značné míry postačuje. Stejně tak i možnost 

vedení ve dvou formách (papírové, elektronické) spojuje některé výhody obou z nich. O 

obsah karet se starají pracovníci MmOl a to různými způsoby. Telefonickou domluvou, 

při osobním jednání, zaslání dotazu o doplnění některých údajů orgánům určené obce.  

5.1.2 Důvody ke sjednocení  

  Jednotlivé systémy karet obcí samostatně nenesou závažnější nedostatky, jde 

především o jejich současné využívání spojené s věrohodností a aktualizací. 

  Bohužel realita se od dobrých nápadů často velmi liší a v tomto případě tomu 

není jinak. Ve většině případů se můžeme setkat s nízkou ochotou orgánů obce vůči 

vyplňování a aktualizaci. Nejenom že tyto orgány často nevyplní karty všemi 

dostupnými informacemi, ale některé vyplní dokonce milným údajem (ať vědomě či 

nevědomě), jsou považovány za správné a počítá se s nimi.  

  Z oblasti havarijního plánování vychází povinnost pro právnické a fyzické osoby 

bezplatně vyplňovat a aktualizovat požadované podklady, ale karty obcí v zákonech 

upraveny a zmíněny nejsou (viz. 2.1). 

   Dalším důvodem ne příliš aktivního přístupu orgánů obce je skutečnost, že musí 

tyto údaje vyplňovat pro HZS Olomouckého kraje i Magistrát města Olomouce. Často 

podobné, v některých bodech i stejné informace zjišťovat a následně vyplňovat do dvou 

typů karet obcí (viz 4.2.3 a 4.3.3). 

  Aby využití karet obcí bylo efektivní musí být některé důležité údaje aktuální. 

Kontrola, především telefonních čísel a jmen ve funkcích obce, kontakty na majitele 

důležitých objektů apod., je nutná alespoň dvakrát v průběhu kalendářního roku. Fakt, 

že aktualizace údajů obou typů karet navíc neprobíhá současně, orgánům obce 

samotnou práci příliš neulehčuje, je tomu právě naopak.   

  V této fázi HZS a MmOlm našel, v rámci svých možností, východisko 

z nepříznivé situace. Sjednotit karty obcí tak, aby ulehčili práci pověřeným orgánům 

obce a přitom dále vyhovovaly jejich požadavkům na rozsah informací, který byl 

stanoven v jednotlivých systémech předchozích karet.  

 

 



 

 

5.2 Návrh jednotné karty  

 

  Při každém návrhu něčeho nového se zpravidla vychází ze skutečností, které 

jsou již nějakým způsobem dány, o kterých se ví a jsou osvědčené. V další fázi se 

pokoušíme doplnit nebo vymyslet to, co dělá náš návrh novým a následně se snažíme 

přesvědčit ostatní o kvalitě vlastních výsledků. Při návrhu jednotné karty pro použití 

HZS Olomoucké kraje a Magistrátu města Olomouce je postup obdobný. 

5.2.1 Postup p ři návrhu 

  Základní otázkou bylo zvolení vhodného programovacího prostředí v němž se 

bude realizovat optimální podoba a obsah nové karty obce. Z důvodů většího množství 

zpracovávaných dat a nutného přehledu v zobrazení jednotlivých údajů je vhodné použít 

tabulkového prostředí. S výhodou je následně zvolen software z programového balíku 

Office, Microsoft EXCEL.  

  Při sjednocení obou typů karet obcí byly určující výhody, které přináší systém 

karet obcí zpracovaný HZS Olomouckého kraje (viz 5.1.1). Obsah těchto karet, jak již 

bylo řečeno, by měl zůstat z velké části stejný a proto se dále uvažuje o implementaci 

dat z povodňových karet obcí do tohoto tabulkového prostředí. Byl vytvořen nový list 

„Prioritní riziko – Povodně“ (viz.Obrázek 16) ve kterém jsou uvedeny informace z karet 

obcí zpracovaných MmOl (Prioritním rizikem je nazván z toho důvodu, protože jiné 

oblasti mimo ORP Olomouc nemusí být hlavním nebezpečím povodně, ale jiný typ 

mimořádné události)12. 

  V ucelené podobě má nová karta obce velmi podobný obsah jako karty HZS 

(viz. 4.2.3), ale list č.8. JPO se posunul na pozici list č.9 a místo něj je v listu č.8 

Prioritní riziko – Povodně. Tento list je sestaven tak, aby byly všechny údaje prioritního 

rizika povodní sepsány do srozumitelné podoby a přehledně poskytovaly možnost 

uvědomit si další postup při zdolávání MU a KS na daném území. 

  Některé informace po sjednocení jsou stejné např. kontakty na starostu, 

tajemníka, vybrané výrobní i nevýrobní objekty apod. Abychom nemuseli některé údaje 

vpisovat dvakrát, lze výhodně užít odkazů na buňky se shodnými údaji a automaticky 

tak zajistit vyplnění obou buněk jedním vepsáním. 

                                                 
12  V současné době, jak je mi známo, tento sytém karet obcí využívají jen ve správním obvodu, kde byl 

zpracován a uvažovaným prioritním rizikem jsou tedy povodně (viz. 3.7) 



 

 

5.2.2   Vzorová karta obce  

 

Obrázek 16 - List „Prioritní riziko – Povodně“ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jak již bylo zmíněno (viz. 5.2.1), tento list je zařazen do stávajícího systému 

karet obcí zpracovaný HZS Olomouckého kraje a spolu tedy tvoří novou kartu obce 

využitelnou pro potřeby hasičského záchranného sboru i Magistrátu města Olomouce.  

 

Mezi nesporné výhody patří:  

• nízká náročnost pro uživatele - dobře známý software, bez nutnosti nových školení 

• přehlednost - vhodný výběr pracovního prostředí 

• jednoduchost - snadno zvládnutelná manipulace s kartami (editace, posílání, tisk) 

• usnadnění práce - orgány obcí pracují pouze s jedním typem karet 

• prostor do budoucna - možnost zpracování jiných prioritních rizik než jsou povodně 

    

 

 

 

 

List prioritního rizika povodní obsahuje: 

• Kontaktní údaje na členy povodňové komise a další důležité osoby (telefonní 

spojení, rádiové spojení, internetové spojení, adresa) 

• Povodňové plány, říční sítě a povodí (u nejčastějších povodňových jevů tj. 

splachy z polí, přirozené a zvláštní povodně: kdo řeší, povodňový plán, 

povodňový plán nemovitostí, počet ohrožených obyvatel,…) 

• Ohrožené objekty vodou (výrobní a nevýrobní: název, adresa, kontakt, 

množství nebezpečných látek, ohrožených osob, druh a počet zvířat,…) 

• Nouzové ubytování (hotely, kempy, ubytovny, školy, tělocvičny, sály, zámky, 

rekreační zařízení,…) 

• Nouzové stravování (restaurace, školní jídelny, hotelové jídelny, domy s 

pečovatelskou službou a jejich jídelny, menzy…) 

• Místa pro příjem a výdej humanitární pomoci (název a druh objektu, rozloha 

plochy pro skladování, třída přístupové komunikace, předurčení objektu,…) 



 

 

6 Závěr 

 

  Pro dostatečné vnímání celé problematiky předcházejícího textu byla uvedena 

charakteristika dotčeného území s hlavním odkazem na prioritní riziko typické pro 

oblast střední Moravy. 

  Přestože zmínka o vedení a nakládání s „kartami obcí“ jednoznačně chybí 

v našich zákonech a není uvedena ani v terminologických slovnících, obsahem této 

práce je popis a přiblížení jejich působení v havarijním a povodňovém plánování obcí 

s rozšířenou působností správního obvodu Olomouc. 

 Negativní faktory, které se vyskytly během současného působení obou typů 

karet obcí se především týkaly nízké ochoty ze strany orgánů obcí pravidelně 

spolupracovat. Následně vzniklé problémy z prodlení a uvedení chybných údajů bylo 

jen důsledkem. Při návrhu řešení byl tento fakt považován za hlavní příčinu problémů, 

které je třeba minimalizovat a přitom zachovat značné množství informací důležitých 

pro HZS a MmOl. 

  Navrhl jsem tedy vzorovou kartu obce sjednocenou a optimalizovanou pro 

potřeby Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje a Magistrátu města 

Olomouce. 

 Tímto výsledkem z praktického hlediska nebyl zásadně nenarušen žádný 

z fungujících systémů karet obcí tak, aby jejich zpracovatelé byly nuceni přepracovat od 

základů strukturu a přepisovat většinu již získaných a zapsaných dat. Samotné orgány 

obcí, které jsou zvyklé s touto formou karet pracovat, se seznámí pouze s jedním novým 

listem v uceleném obsahu.  

  Jednotnost karet obcí tak kladně ovlivní přístup věcně příslušných orgánů 

k plnění činností spojených s přípravou na provádění záchranných a likvidačních prací. 
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8 Seznam zkratek  

tabulka 1 - seznam použitých skratek 

HZS Hasičský zýchranný sbor 

ORP Obec s rozšířenou působností 

MmOl Magistrát města Olomouc 

POVIS Povodňový informační systém 

dPP Digitální povodňový plán 

ČHMÚ Česká hydrometeorologický ústav 

SIVS Systém integrované výstražné služby 

HPPS Hlásná a předpovědní služba 

MU Mimořádná událost 

KS Krizová situace 

SDH Sbor dobrovolných hasičů 

 


