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1 Úvod
Každý den obyvatelstvo eské republiky je vystaveno ve svém život  r zným nebezpe ím

a nástrahám, které p icházejí z jejich okolí. Obyvatelstvo m že být ohrožováno vznikem a

následujícími ú inky mimo ádných událostí, a to p írodního, antropogenního nebo kombinací

obou p edchozích typ . Orgány státní správy a samosprávy mají povinnost ze zákona chránit

své ob any p ed ú inky a p ípadnými následky mimo ádných událostí. K tomu slouží

vytvá ení r zných systém  a pot ebných pravidel k ochran  obyvatelstva.

Bydlím v obci D ichov nad Byst icí a jsem jejím ob anem už od narození. Rozhodl jsem

se tedy v rámci své bakalá ské práce analyzovat možná ohrožení naší obce mimo ádnými

událostmi pomocí programu SFÉRA, který je k tomu ur ený. Na základ  získaných výsledk

z provedené analýzy programem jsem se pokusil vylepšit sou asný stav a navrhnout možná

opat ení ke zlepšení ochrany ob an  obce D ichov nad Byst icí.
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2 Cíl práce
Cílem bakalá ské práce je analyzovat možná ohrožení obce D ichov nad Byst icí

mimo ádnými událostmi. Charakterizovat typy mimo ádných událostí, které na území obce

mohou nastat a provést analýzu možného ohrožení pomocí programu SFÉRA. Na základ

výsledk  provedené analýzy optimalizovat stávající opat ení obce D ichov nad Byst icí

k ochran  svých ob an .
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3 Rešerše
BARTLOVÁ, Ivana, PEŠEK, Miloš. Analýza nebezpe í a prevence pr myslových havárií

II.: Analýza rizik a p ipravenost na pr myslové havárie. 1. vyd. Ostrava: Sdružení

požárního a bezpe nostního inženýrství, 2003. 138 s. SPBI SPEKTRUM. ISBN 80-

86634-30-2.

Auto i ve své publikaci v nují pozornost mimo ádným událostem, jejich p inám,

výskyt m i projev m. Uvád jí informace o pr myslových haváriích s p ítomností

nebezpe ných látek v eské republice a zákonech ešících prevenci t chto havárií. Vysv tlují

postup p i provád ní analýzy rizik technologických proces  a rozebírají používané metody

pro identifikaci a hodnocení nebezpe í. Diskutují o metodách používaných pro odhad a

hodnocení následk  pr myslových havárií.

KOVA ÍK, Jaroslav, SMETANA, Marek. Základy civilní ochrany. 1. vyd. Ostrava:

Sdružení požárního a bezpe nostního inženýrství, 2006. 147 s. ISBN 80-86634-85-X.

Auto i poskytují informace o základních úkolech ochrany obyvatelstva, jako je zjiš ování

a ozna ování nebezpe ných oblastí, hlásná služba a informování obyvatelstva, evakuace,

organizace a poskytování úkryt , poskytování nouzového ubytování a zásobování,

dekontaminace, individuální ochrana. V publikaci jsou informace také o zatem ování,

zásadách ochrany p ed povodn mi, zdravotnické služby v etn  první a náboženské pomoci,

bezodkladné poh ební služby, záchranné práce a plánování a p íprava personálu civilní

ochrany.

KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše. Ochrana obyvatelstva.  Ostrava:  Sdružení  požárního  a

bezpe nostního inženýrství, 2005. 140 s. SPBI SPEKTRUM. ISBN 80-86634-70-1.

Publikace autorky je zam ena na pln ní úkol  civilní ochrany, a to zejména na varování,

vyrozum ní, evakuaci, nouzové p ežití, ukrytí, individuální ochranu, zjiš ování a ozna ování

nebezpe ných oblastí, dekontaminaci a jiná opat ení a jejich realizaci pro zajišt ní ochrany

obyvatelstva.

Usnesení Vlády eské republiky ze dne 25. února 2008 . 165 o Koncepci ochrany

obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020.

Koncepce je zam ena na ochranu život , zdraví, majetku ob an eské republiky a

ochrany životního prost edí. Hodnotí stav právních norem, povinnosti státní správy v oblasti

ochrany obyvatelstva a úkoly integrovaného záchranného systému. Navrhuje jejich úpravy,

klade d raz na odpov dnost ministerstev a správních ú ad . Zd raz uje pot ebu

informovanosti a vzd lanosti ve ejnosti v oblasti ochrany obyvatelstva.



11

asopis 112

Odborný m sí ník vydávaný Generálním editelstvím Hasi ského záchranného sboru

zabývající se požární ochranou, integrovaným záchranným sborem a ochranou obyvatelstva

obsahuje r zné lánky týkající se ochrany obyvatelstva, krizového ízení, prevence požární

ochrany a informací o mimo ádných událostech.

The Electronic Encyclopaedia of Civil Defense and Emergency Management [online].

©2003 [cit. 2009-03-31]. Dostupný z WWW: <http://facultystaff.richmond.edu/~wgreen

/encyclopedia.htm>.

Elektronická encyklopedie civilní obrany a ízení záchranných prací, která se skládá

z r zných p ísp vk  z oblasti civilní obrany a krizového ízení, obsahuje okruhy jako 1.

sv tová válka, protiletecká opat ení, civilní obrana, krizové ízení, pozemní pozorovací sbory,

hrozby a významné akce. V okruzích jsou p ísp vky o vybraných státech jako N mecko,

Velká Británie a Spojené státy americké.

Civil Defense: The Swiss Approach [online]. ©2007 [cit. 2009-03-31]. Dostupný z WWW:

<http://www.semp.us/publications/biot_reader.php?BiotID=245>.

Dokument popisuje profil Švýcarska, vojenskou neutralitu, p vod a vývoj, civilní obranu

ve Švýcarsku v letech 1930 - 1980 a civilní obranu ve Švýcarsku dnes. Jsou zde zmín ny i

švýcarské kryty, které jsou budovány v základech budov. Také zde je uvedeno srovnání

výdaj  civilní obrany na jednoho obyvatele v letech 1980 u  r zných stát .

Civil Protection Concept [online]. [2001] [cit. 2009-03-31]. Dostupný z WWW:

<http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/en/home/themen/Verbundsyste

m.parsys.0002.downloadList.00021.DownloadFile.tmp/cpconcepte.pdf>.

Koncepce civilní ochrany vymezuje poslaní a strukturu civilní ochrany ve Švýcarsku.

Koncepce je založena na p íslušných právních p edpisech v oblasti civilní ochrany a jsou zde

idány federální rady švýcarské vlády. Dokument obsahuje popis pot eby reformy v civilní

ochran , p edpokládaná rizika, mise z civilní ochrany, strukturu civilní ochrany, partnerské

organizace a jejich úkoly, koordinaci a spolupráci, personál, trénink, vybavení, výstrahu,

ochranné stavby a financování.

http://facultystaff.richmond.edu/~wgreen
http://www.semp.us/publications/biot_reader.php?BiotID=245
http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/en/home/themen/Verbundsyste
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4 Základní pojmy a použité zkratky
Mimo ádná událost - škodlivé p sobení sil a jev  vyvolaných inností lov ka,

írodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prost edí a

vyžadují provedení záchranných a likvida ních prací.[10]

Katastrofa - je následn  vlastní uskute ní rizika, p i kterém je usmrcena, zran na

nebo negativn  ovlivn na velká ást obyvatelstva. Jde o spole enský jev, p i kterém jsou

ztráty ovlivn ny sociálními faktory (hustota osídlení, technologická vysp lost, p ipravenost

apod.).[18]

Havárie - je nežádoucí událost (mimo ádná událost), která zp sobuje škody nebo zran ní.[1]

Integrovaný záchranný systém - koordinovaný postup jeho složek p i p íprav  na

mimo ádné události a p i provád ní záchranných a likvida ních prací.[10]

Záchranné práce - innost k odvrácení nebo omezení bezprost edního p sobení rizik

vzniklých mimo ádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku

nebo životního prost edí, a vedoucí k p erušení jejich p in.[10]

Likvida ní práce - innosti k odstran ní následk  zp sobených mimo ádnou událostí.[10]

Ochrana obyvatelstva - pln ní úkol  civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí

a nouzové p ežití obyvatelstva a další opat ení k zabezpe ení ochrany jeho života, zdraví a

majetku.[10]

Varování - souhrn technických a organiza ních opat ení zabezpe ujících v asné

upozorn ní na hrozící nebo nastalou mimo ádnou událost a krizovou situaci pomocí

ve ejného vyhlášení varovného signálu.[4]

Informování - je podání informace obyvatelstvu o povaze nebezpe í a opat ení k ochran

života, zdraví , majetku a životního prost edí.[4]

Evakuace - jedná se o souhrn opat ení sm ujících k organizovanému p emíst ní osob,

hospodá ského zví ectva a v cných prost edk  (stroj , za ízení a materiálu) v daném

po adí priority z ohroženého prostoru na jiné území. Provádí se z míst ohrožených

mimo ádnou událostí do míst, které zajiš ují pro evakuované obyvatelstvo náhradní

ubytování a stravování, pro zví ata ustájení a pro v ci uskladn ní.[4]

Osobní pomoc - je innost nebo služba p i provád ní záchranných a likvida ních prací a p i

cvi ení na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce. Osobní pomocí je i

pomoc poskytnutá dobrovoln  bez výzvy, ale se souhlasem nebo s v domím velitele zásahu,

hejtmana kraje nebo starosty obce.[10]
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cná pomoc - je poskytnutí v cných prost edk  p i provád ní záchranných a likvida ních

prací a p i cvi ení na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce; v cnou

pomocí se rozumí i pomoc poskytnutá dobrovoln  bez výzvy, ale se souhlasem nebo s

domím velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce.[10]

Živelní pohroma - je mimo ádná událost vzniklá v d sledku škodlivého p sobení p írodních

sil. P ináší škody na majetku, p írod , poškozuje zdraví a mnohdy má za následek smrt

lidí.[15]

Za ízení civilní ochrany - je bez právní subjektivity, sou ásti právnické osoby nebo obce

ur ené k ochran  obyvatelstva. Tvo í je zam stnanci nebo jiné osoby na základ  dohody a

cné prost edky.[9]

Humanitární pomoc - jsou opat ení provád ná za ú elem pomoci obyvatelstvu postiženému

mimo ádnou událostí s využitím lidských a materiálních zdroj .[15]

Ostatní pomoc je využití hospodá ských opat ení, vojenských útvar  a vojenských za ízení

ozbrojených sil R pro pot ebu složek IZS p i provád ní záchranných a likvida ních prací.

Poskytuje se na žádost hasi ského záchranného sboru kraje, krajského ú adu nebo

ministerstva vnitra.[15]

Vyrozum ní - souhrn technických a organiza ních opat ení zabezpe ujících v asné p edávání

informací o hrozící nebo nastalé mimo ádné události a krizové situaci ur eným orgán m

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

Tabulka 1: Seznam použitých zkratek

Zkratka Význam

IZS Integrovaný záchranný systém

HZS Hasi ský záchranný sbor

R eská republika

JSDH jednotka sboru dobrovolných hasi

JPO jednotka požární ochrany

HTML hypertextový zna kovací jazyk

ORP obec s rozší enou p sobností

Alarm CZ software systému JSVV pro dálkové ovládání sirén a vyhlašování poplachu v

stech a obcích ovládaný z opera ních st edisek

JSVV jednotný systém varování a vyrozum ní
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5 Mimo ádná událost
Výraz mimo ádná událost vyvolává ve v domí lov ka p edstavu velkého nešt stí nebo

události s tragickými následky. P írodní mimo ádné události doprovázejí lidstvo od samého

po átku jeho existence. P edstavy lov ka o podstat  mimo ádných událostí se m nily

s m nícími se znalostmi o p írod . V literatu e se b žn  používá i synonyma katastrofa.

Každá taková událost je tedy nositelem mimo ádných podmínek pro zasaženou oblast a

spole nost.

Lidstvo však není ohrožováno pouze p írodními mimo ádnými událostmi. Využívání

írody a p írodních zdroj , rozmach civilizace a v deckotechnický rozvoj vyvolal krom

pozitivních rys  i nové druhy rizik. Jsou to nap . indukované jevy, které jsou daní zejména za

nerespektování p írodních zákon  a za neadekvátní zasahování do rovnovážných stav

írodních sil. Pat í sem i technogenní mimo ádné události, které jsou více známy pod

pojmem pr myslové havárie.[2]

Mimo ádné události lze podle WHO - World Health Organization (Sv tové zdravotnické

organizace) rozd lit do t í skupin, d lení je na základ  podstaty jev  na p írodní, antropogenní

a kombinované mimo ádné události.

5.1 írodní mimo ádné události
Vznikají p sobením p írodních pozemských i mimozemských sil, které jsou výsledkem

zm n akumulace energie uvnit  Zem  nebo na jejím povrchu.[2] Mezi p írodní mimo ádné

události, které by mohly nastat na území obce D ichov nad Byst icí pat í:

atmosférické poruchy

kalamitní výskyt sn hových srážek a námraz

povodn  a záplavy

vedro a sucho s nedostatkem pitné vody

bou ky (doprovázené krupobitím a p ívalovými dešti)

zem esení

5.1.1 Atmosférické poruchy
Mezi atmosférické poruchy pat í vich ice, v trné poryvy a v trné víry, které mohou

dosahovat až síly tornáda. Vznikají vyrovnáváním rozdílných atmosférických tlak  v r zných

místech zemského vzdušného obalu. Vzduch proudí z míst s vyšším atmosférickým tlakem do

míst s nižším tlakem. Z hlediska mimo ádných událostí za íná být nebezpe ný vítr o rychlosti

8° Beaufortovy stupnice, tj. rychlost 15,3 až 18,2 m.s-1 (55 až 65 km.hod-1). Mezi obecné
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projevy lze za adit ni ení st ech, likvidace lehkých nezajišt ných budov, nadzemních ástí

produktovod , elektrických vedení, ástí budov a poškození lesních porost .[2]

5.1.2 Kalamitní výskyt sn hových srážek a námraz
Sn hové srážky vznikají p i enormním a dlouhodobém sn žení, vytvá ením záv jí a

pokryvem proláklin, prohlubní a nižších míst vlivem silného, nárazového a dlouhotrvajícího

tru. Námrazy vznikají v podzimních, zimních a jarních m sících vlivem extrémních a

prudkých pokles  teploty pod bod mrazu. Dochází k namrzání dešt  nebo mlhy dopadající na

siln  podchlazený zemský povrch, elektrické vedení, technologické za ízení, stromy,

vozovky, kolejové trati apod. Vysoká sn hová pokrývka nebo námrazy na komunikacích

zp sobují nesjízdnost a zhoršení dopravní situace. Dochází též k poškození lehkých staveb,

že dojít k mechanickému poškození elektrického vedení a technologických celk .[2]

5.1.3 Vedro a sucho s nedostatkem pitné vody
Vznikají p evážn  v letních m sících vlivem dlouhodobých nep íznivých klimatických

podmínek nebo následkem havarijního zhoršení kvality vody. Obecn  se projevují

déletrvajícím suchým obdobím, srážkovým deficitem, poklesem úrovn  a vydatnosti všech

podzemních zdroj . Zvýšený odpar vody ve vodních nádržích vede k zát žovým biologickým

proces m (hnilobné procesy, r st vodních as, p emnožení mikroorganism ), které mají vliv

na zhoršenou kvalitu vody. V d sledku toho dochází k nebezpe í epidemií lidí a zví at,

omezení nebo dokonce i zastavení výrob, zejména v potraviná ském pr myslu. Dále dochází

ke zvýšenému výskytu požár  následkem vedra.[2]

5.1.4 Povodn
Povodní se rozumí p echodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných

povrchových vod, p i kterých hrozí vylití vody z koryta nebo kdy voda zaplavuje území a

že zp sobit škody. Povodní je i stav, kdy voda nem že z ur itého území do asn

irozeným zp sobem odtékat nebo odtok vody je nedostate ný. Povode  m že být

zp sobena p írodními jevy nebo um lými vlivy. P irozenou povodní je pak povode

zp sobena déletrvajícími vydatnými deš ovými srážkami, náhlým táním sn hové vrstvy,

nebezpe ným chodem led . Povodn  se projevují p i déletrvajících deštích, p i ledových

jevech zvýšeným pr tokem v korytech tok  nebo vylitím vody do p ilehlého území. P i

povodních mohou být ohroženy majetky i životy obyvatel, m že dojít k do asnému odstavení

vodních zdroj  a elektrické energie i dalších médií.[2]
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5.1.5 Bou ky
Bou e vzbuzuje u n kterých lidí obdiv a úctu p ed silou a mocí p írodních sil, u jiných

vyvolává strach a hr zu, ale u všech by m la vzbuzovat respekt. Bou e je p írodní silou, která

si každoro  vybere i ob ti v podob  lidských život . V horách se bou e vyskytují ast ji

než v nížinách a také zde p edstavují daleko v tší nebezpe í. V horském prost edí je totiž

mén  možností bezpe ného úkrytu, zm ny po así mohou p ijít neo ekávan  a do bezpe í je

tšinou také dále než v níže položených oblastech.

Bou e bývá doprovázena n kterým ze svých doprovodných projev :

elektrickými výboji (blesky)

srážkami (p ívalové dešt , krupobití)

prudkým v trem i jeho nárazy (tornáda)

Tyto projevy se však v tšinou nevyskytují samostatn , proto vždy musíme p edpokládat

jejich možné kombinace. Musíme zohlednit konkrétní situaci a prost edí, v n mž se

nacházíme, a posoudit, který z t chto initel  za daných okolností pro nás p edstavuje nejv tší

nebezpe í, a podle toho se pak zachovat.[25]

5.1.6 Zem esení
Na území obce D ichov nad Byst icí hrozí zem esení o síle 4° Richterovy

stupnice.[21] Zem esení obvykle vzniká posuvem zemských ker, propadem zemských dutin,

neúm rným tlakem na zemské vrstvy a vulkanickou inností. Zp sobí rozkmitání pozemních

staveb (nap . budov, most , hrází vodních nádrží), p ípadn  jejich úplnou destrukci. Narušení

rozvod  elektrické energie, vody a plynu vede ke vzniku požár  a výbuch .[2]

5.2 Antropogenní mimo ádné události
Jsou d sledkem civiliza ních aktivit. Podle oblasti lidské innosti se rozlišují mimo ádné

události technogenní (technického p vodu, dopravní) a enviromentální. Mimo ádné události

technického p vodu jsou spojeny s využitím výrobního potenciálu, jejich p ina je v selhání

lidského initele nebo techniky.[2] Mezi havárie, které by mohly nastat na území obce

ichov nad Byst icí pat í:

úniky toxických látek

výbuchy plyn  a par ho lavých kapalin

požáry

havárie v doprav

rozsáhlé poruchy v energetických sítích
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5.2.1 Úniky toxických látek
Následkem úniku a ší ení toxických látek m že být smrt, nevratné poškození zdraví lidí,

zamo ení životního prost edí, závažné narušení hospodá ské innosti i nutnost evakuace

obyvatelstva. K úniku dochází p i poruchách za ízení nebo odchylkách od technologického

procesu. Úniky z potrubí p i výrob  nebo b hem p epravy jsou tém  vždy nebezpe né pro

životní prost edí, nap . pro vodní zdroje nebo pro zem lskou p du.[2]

5.2.2 Výbuchy
Jsou to náhlé mimo ádné události s rychlou dobou pr hu a s krátkou dobou trvání,

avšak se zna ným destruktivním ú inkem. K výbuchu dochází p i vzniku výbušné sm si

plyn  nebo par ho lavých kapalin nej ast ji se vzduchem a její iniciací. Oblaka ho lavých

plyn  i par v budovách mohou za ur itých podmínek vybuchovat velmi intenzivn .

V uzav eném prostoru je podmínkou vytvo ení výbušné sm si a její iniciace. Výbuch mohou

zp sobit i sm si prachu se vzduchem a aerosolové sm si, jako je nap . jemn  mletá mouka,

cukerný prach, uhelný prach, aerosoly velmi t kavých kapalin, rozemleté organické a

anorganické látky. Iniciátorem se m že stát elektrická jiskra, otev ený plamen, elektrostatické

výboje, rozžhavené p edm ty apod.[2]

5.2.3 Požáry
Mohou vznikat p i neopatrné manipulaci s otev eným ohn m v p ítomnosti ho lavého

materiálu, zkratem v p ítomnosti ho lavých látek, z d vodu samovznícení p ítomných látek,

mechanickým p sobením materiál  v i sob  s následným vznikem vysokých teplot apod.

vodem m že být i cílená diverzní a teroristická innost. Mezi obecné projevy požáru pat í

tepelná radiace, která škodliv  p sobí na všechny živé organismy, stavby, za ízení a

zp sobuje zna né materiální škody. Následn  m že zp sobit i výbuchy, zne išt ní a zamo ení

životního prost edí. Vývin toxických zplodin ho ení m že vést k nutnosti evakuace osob.

Požáry ovliv ují životy a majetky lidí, životní prost edí. Závažné jsou lesní požáry, které

mohou ohrozit pr myslové objekty, sklady, produktovody atd.[2]

5.2.4 Havárie v doprav
V okolí obce D ichov nad Byst icí je silni ní, železni ní a letecká doprava. Leteckou

dopravu v obci p edstavuje letecký koridor, který vede vzdušným prostorem obce. K haváriím

v silni ní a železni ní doprav  m že dojít p i p eprav  nebezpe ných látek. K t mto typ m

havárií m že dojít prakticky kdekoliv a v kteroukoliv dobu. Jedná se p edevším o únik

toxických, radioaktivních nebo ho lavých látek p i dopravní nehod . Na p ípadné ohrožení
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obyvatelstva bude mít vliv p edevším množství a druh látky i zp sob porušení p epravního

obalu. Následkem t chto dopravních havárií m že být rozsáhlý požár v sídelní aglomeraci,

zamo ení ovzduší chemickými nebo radioaktivními látkami, zamo ení zdroj  vody,

zem lských ploch apod. M že dojít ke zran ní nebo úmrtí osob práv  následkem t chto

sekundárních ú ink .[2]

5.2.5 Rozsáhlé poruchy v energetických sítích
Havárie v energetických sítích zp sobují p edevším poruchy a p erušení dynamického

fungování sítí. Sít  se rozd lují na potrubní a kabelové (drátové) sít . Potrubí m že být

narušeno korozí, mechanicky p i stavební innosti nebo v d sledku zvýšení tlaku p epravního

média. Regula ní stanice mohou být vy azeny v d sledku požáru nebo poruchou technologie.

Nadzemní drátové vedení elektrické energie m že být p erušeno v d sledku p sobení silných

tr , pádu p edm tu, vytvo ením námrazy. Trafostanice a rozvodny mohou být vy azeny

v d sledku požáru nebo p ekro ení dovolené zát že. Podzemní kabelové vedení elektrické

energie a telekomunikací mohou být narušeny mechanicky p i stavební innosti. S tímto

typem havárií je nutno po ítat, nebo  negativní projevy mohou mít citelný vliv na funkci

infrastruktury a b žný život obyvatelstva. Mohou také vyvolat další mimo ádné události.

Závažný výpadek elektrického proudu má nap . citelný dopad na výrobu, komunální sféru i

obyvatelstvo. Nedostatek vody p sobí zna né obtíže výrob , obyvatelstvu a znemož uje

zásah p i požárech.[2]

5.3 Kombinované mimo ádné události
Zahrnují p írodní mimo ádné události vyvolané dlouhodobou i krátkodobou inností

lov ka a technogenní mimo ádné události indukované stup ováním p írodního

katastrofického jevu (nap . zem esení vyvolá únik nebezpe ných látek z objekt  apod.)[2]

U kombinovaných mimo ádných událostí je možnost vzniku domino efektu. Domino efekt

se v analýze rizika rozumí možná eskalace událostí, kdy událost u jednoho objektu (za ízení)

že být p inou události u jiného objektu (za ízení) a tím m že dojít ke zvýšení

pravd podobnosti vzniku závažné havárie a ke zvýšení jejích následk  v d sledku umíst ní

podnik  nebo skupiny podnik  a jejich nebezpe ných látek (nap . ztráta obsahu jednoho

za ízení vede ke ztrát  obsahu jiného za ízení a tím k rozší ení havárie).[23]
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6 Povinnosti obcí p i ešení mimo ádných událostí
Obec je základním územním samosprávním celkem eské republiky, která se lení na

územní samosprávné celky. Postavení, pravomoci a úkoly obce stanovuje zákon .

128/2000 Sb., o obcích, ve zn ní pozd jších p edpis . St žejním úkolem obce je pé e o

všestranný rozvoj svého území a o pot eby svých ob an . Obec spravuje své záležitosti

samostatn  a to samostatnou p sobností. Pro oblast ešení mimo ádných událostí jsou

povinnosti stanoveny orgán m obce, zejména starostovi obce a obecnímu ú adu zákonem .

239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve zn ní pozd jších p edpis .

6.1 Úkoly a opat ení orgán  obce p i p íprav  na mimo ádné události a
i provád ní záchranných a likvida ních prací

Orgány obce zajiš ují p ipravenost obce na mimo ádné události a podílejí se na provád ní

záchranných a likvida ních prací a na ochran  obyvatelstva.[6] Obecní ú ad p i výkonu státní

správy:

a) organizuje p ípravu obce na mimo ádné události

b) podílí se na provád ní záchranných a likvida ních prací s integrovaným záchranným

systémem

c) zajiš uje varování, evakuaci a ukrytí osob p ed hrozícím nebezpe ím

d) hospoda í s materiálem civilní ochrany

e) poskytuje hasi skému záchrannému sboru kraje podklady a informace pot ebné ke

zpracování havarijního plánu kraje nebo vn jšího havarijního plánu

f) podílí se na zajišt ní nouzového p ežití obyvatel obce

g) vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany nebo staveb dot ených

požadavky civilní ochrany v obci

Obec je oprávn na z izovat za ízení civilní ochrany. P i z izování za ízení civilní ochrany

a pln ní úkol  ochrany obyvatelstva jsou orgány obce povinny postupovat podle zákona .

239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve zn ní pozd jších p edpis  a také

zákona . 133/1985 Sb., o požární ochran , ve zn ní pozd jších p edpis . Obecní ú ad

seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení, s p ipravenými

záchrannými a likvida ními pracemi a ochranou obyvatelstva. Obecní ú ad je také dot eným

orgánem z hlediska ochrany obyvatelstva p i rozhodování o umis ování a povolování staveb,

zm nách staveb a zm nách v užívání staveb, odstra ování staveb a p i rozhodování o

povolení a odstra ování terénních úprav a za ízení.[6]



20

6.1.1  P íprava orgán  obce na mimo ádné události
Obecní ú ad poskytuje podklady a informace hasi skému záchrannému sboru kraje, které

jsou pot ebné ke zpracování havarijního plánu kraje nebo vn jšího havarijního plánu. Mezi n

pat í

charakteristika území obce

podklady do plán  konkrétních inností

písemné dohody, které starosta obce p edem sjednal s právnickými, fyzickými a

podnikajícími fyzickými osobami o zp sobu a rozsahu osobní nebo v cné pomoci pro

pot ebu záchranných a likvida ních prací

možnosti k poskytnutí plánované pomoci na vyžádání

Orgány obce seznamují právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného

ohrožení, s p ipravenými záchrannými a likvida ními pracemi a ochranou obyvatelstva. P i

pln ní tohoto úkolu obecní ú ad vychází z analýzy možného ohrožení a využívá k tomu

edevším odborníky z HZS kraje a ostatních složek IZS. Také k tomu používá širokou škálu

forem a metod. Dále orgány obce provád jí p ípravu obyvatelstva k sebeochran  a vzájemné

pomoci p i vzniku mimo ádných událostí. Obecní ú ad na základ  analýzy možného ohrožení

zvolí obsah a formy p ípravy obyvatelstva k sebeochran  a vzájemné pomoci p i vzniku

mimo ádných událostí, zvolí termín akce, zabezpe í lektory a pot ebný materiál, resp.

finance. P i pln ní tohoto úkolu se doporu uje využívat odborníky ze základních i ostatních

složek IZS.[6]

6.1.2  Podíl obce na provád ní záchranných a likvida ních prací
V prostoru p edpokládaných ú ink  mimo ádné události a ízení sou innosti t chto složek

provádí koordinování záchranných a likvida ních prací v míst  nasazení složek IZS velitel

zásahu. Velitel zásahu m že starostu obce požádat o spolupráci p i provád ní záchranných a

likvida ních prací a pro pln ní n kterých úkol  v ochran  obyvatelstva, které jsou

v kompetenci obce. Velitelem zásahu je zpravidla velitel jednotky požární ochrany nebo

íslušný funkcioná  HZS s právem p ednostního velení. Jinak ídí sou innost velitel nebo

vedoucí zasahujících sil a prost edk  složky IZS, která v míst  provádí p evažující innost.[6]

Velitel zásahu p i provád ní záchranných a likvida ních prací je oprávn n:[9]

zakázat nebo omezit vstup na místo zásahu

na ídit, aby místo zásahu opustila osoba, jejíž p ítomnost není pot ebná

na ídit evakuaci osob, pop . stanovit i jiná do asná omezení k ochran  života, zdraví

majetku a životního prost edí
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vyzvat osobu, která se nepod ídila stanoveným omezením, aby prokázala svoji

totožnost

na ídit bezodkladné provád ní nebo odstra ování staveb, terénních úprav za ú elem

zmírn ní nebo odvrácení rizik vzniklých mimo ádnou událostí

vyzvat právnické nebo fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo v cné pomoci

ídit štáb velitele zásahu jako sv j výkonný orgán a ur it ná elníka a leny štábu

rozd lit místo zásahu na sektory, pop ípad  úseky a stanovit jejich velitele, který je

oprávn n ukládat úkoly a rozhodovat o p id lení sil a prost edk  do pod ízenosti

velitel  sektor  a úsek .

Úkoly obecního ú adu a starosty obce vztahující se k záchranným a likvida ním pracím

Starosta obce je ze zákona oprávn n vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní

nebo v cné pomoci. Starosta obce, který p i nebezpe í z prodlení uložil povinnost právnické

osob  a podnikající fyzické osob  poskytnout v cný prost edek:

informuje starostu obce s rozší enou p sobností o uložení této povinnosti

zabezpe í jeho vrácení tomu, kdo v cný prost edek poskytl

vydá potvrzení o využití tohoto prost edku

Potvrzení obsahuje:

údaje o uživateli, pop . vlastníkovi v cného prost edku

nezbytné identifika ní údaje v cného prost edku

datum a hodinu poskytnutí a vrácení v cného prost edku

stav opot ebení a poškození

pou ení o náhrad

ozna ení orgánu (starosty), který potvrzení vydal

K poskytnutí v cné nebo osobní pomoci nelze vyzvat fyzické osoby, které požívají výsady

a imunity podle mezinárodního práva.

Od osobní pomoci jsou osvobozeny:

osoby ve v ku do 18 let a nad 62 let

osoby zdravotn  nezp sobilé k výkonu požadovaných inností

pln  invalidní osoby

poslanci a senáto i Parlamentu R a lenové vlády

a dále osoby, které by tím vystavily vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké

Ženám lze na ídit pouze takovou osobní pomoc, která není v rozporu se Zákoníkem práce

a vyhláškou . 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracovišt , které jsou zakázány
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hotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého m síce po porodu a

mladistvým.[6]

Jednotka sboru dobrovolných hasi  obce

Jednotka sboru dobrovolných hasi  obce (dále jen JSDH obce) je významným nástrojem

obce p i provád ní záchranných a likvida ních prací i p i pln ní úkol  ochrany obyvatelstva.

Obec v samostatné p sobnosti na úseku požární ochrany vykonává úkoly podle zákona .

133/1985 Sb., o požární ochran , ve zn ní pozd jších p edpis :[9]

Obec z izuje JSDH obce, která provádí hašení požár  a záchranné práce p i živelních

pohromách a jiných mimo ádných událostech a plní další úkoly ve svém územním

obvodu; len m jednotky sboru dobrovolných hasi  obce za hašení požár  a

záchranné práce p i živelních pohromách a jiných mimo ádných událostech v

mimopracovní dob  poskytuje odm nu.

Obec udržuje akceschopnost JSDH obce, zabezpe uje odbornou p ípravu len  JSDH

obce, materiální a finan ní pot eby.

Obec dále zajiš uje pé i o leny JSDH obce, poskytuje náhradu ušlého výd lku lenu

JSDH  obce,  který  se  ve  své  pracovní  dob  nebo  v  dob ,  ze  které  mu  plyne  p íjem

z podnikání nebo jiné samostatn  výd le né innosti, zú astní zásahu p i požáru nebo

jiných záchranných prací p i živelních pohromách nebo jiných mimo ádných

událostech.

Obec zabezpe uje a hradí pro leny JSDH obce preventivní zdravotní prohlídky.

Obecní ú ad zajiš uje ú ast velitel  a strojník  JSDH obce na jejich odborné p íprav .

Velitele JSDH obce jmenuje a odvolává starosta obce (po vyjád ení HZS kraje k jeho

zp sobilosti vykovávat funkci velitele).

Ke zvýšení akceschopnosti a zkvalitn ní innosti JSDH obce se mohou do t chto

jednotek za adit i osoby vykonávající tuto službu jako svoje zam stnání (o opat ení

rozhodne obec po projednání s HZS kraje).

Obec m že zrušit JSDH obce jen se souhlasem HZS kraje.

Obec z izuje požární hlídku, pokud nez izuje JSDH obce a ur í ji HZS kraje.

Zásady innosti jednotek požární ochrany na úseku civilní ochrany a ochrany

obyvatelstva

Na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva jednotky požární ochrany provádí zásah

podle vyhlášky . 247/2001 Sb. P i zásahu plní tyto úkoly:

a) zdolávají požáry

b) provádí záchranné a likvida ní práce



23

c) podílí se na evakuaci obyvatel

d) podílí se na ozna ování oblastí s výskytem nebezpe ných látek

e) podílí se na varování obyvatel

f) podílí se na dekontaminaci postižených obyvatel nebo majetku

g) podílí se na humanitární pomoci obyvatelstvu a zajišt ní podmínek pro jeho nouzové

ežití

Jednotka požární ochrany vykonává na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel innost,

která odpovídá jejímu za azení v plošném pokrytí a její dislokaci ve vztahu k vn jší zón

havarijního plánování a k havarijnímu plánu kraje.[12]

Úkoly starosty p i provád ní záchranných a likvida ních prací

Starosta obce p i provád ní záchranných a likvida ních prací:[10]

a) zajiš uje varování osob nacházejících se na území obce p ed hrozícím nebezpe ím

b) organizuje v dohod  s velitelem zásahu nebo se starostou obce s rozší enou p sobností

evakuaci osob z postiženého území obce

c) organizuje innost obce v podmínkách nouzového p ežití obyvatel obce

d) je oprávn n vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo v cné pomoci

6.1.3 innost p i vzniku náhlého ohrožení objektu obecního ú adu a jeho okolí
K náhlému ohrožení objektu obecního ú adu m že dojít vznikem požáru v objektu,

teroristickým útokem na objekt, výskytem toxických látek v ovzduší, ale m že jít  i o havárii

na energetických za ízeních v objektu, informa ních systémech apod. P i vzniku požáru se

postupuje dle vypracované dokumentace požární ochrany.

Obecní ú ad by m l mít vypracované zásady, jak manipulovat s neznámými zásilkami i

jinými podez elými p edm ty, které se v rámci fungování ú adu mohou v jeho objektu

vyskytnout. M l by mít rovn ž vypracované n které další dokumenty, nap . zásady k opušt ní

objektu p i výskytu toxických látek v ovzduší, p i povodni apod.[6]

6.2 Ochrana obyvatelstva
Obecní ú ad v rámci p enesené p sobnosti (pro obec D ichov nad Byst icí je obcí

s p enesenou p sobností m sto Bruntál), v souvislosti s ešením mimo ádných událostí na

úseku ochrany obyvatelstva p edevším:[6]

zajiš uje varování, evakuaci a ukrytí osob p ed hrozícím nebezpe ím (starostovi obce

zákon ukládá zajiš ovat varování osob nacházejících se na území obce p ed hrozícím
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nebezpe ím a organizovat v dohod  s velitelem zásahu nebo starostou obce

s rozší enou p sobností evakuaci z ohroženého území obce)

podílí se na zajišt ní nouzového p ežití obyvatel obce (starostovi obce zákon ukládá

organizovat innost obce v podmínkách nouzového p ežití obyvatel obce)

hospoda í s materiálem civilní ochrany; vede evidenci a provádí kontrolu staveb

civilní ochrany; seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s ochranou obyvatelstva

je oprávn n z izovat za ízení civilní ochrany; je dot eným orgánem ve stavebním a

územním ízení z hlediska ochrany obyvatelstva

6.2.1 Varování a poskytování tís ových informací
Varování musí odpovídat hrozícímu nebezpe í zejména co do jeho ú innosti. Poskytuje se

zpravidla z p ipravených podklad  uvedených ve výpisu z havarijního plánu kraje (vn jšího

havarijního plánu). Varování a poskytování informací obyvatelstvu se provádí sirénou nebo

místním informa ním systémem. Varování obyvatelstva se uskute uje varovným signálem

„Všeobecná výstraha“. Je to jediný varovný signál používaný v R. Je to kolísavý tón sirény

po dobu 140 vte in. Signál m že být vyhlašován t ikrát za sebou asi v t íminutových

intervalech. Varovný signál „Všeobecná výstraha“ se vyhlašuje p i hrozb  nebo vzniku

mimo ádné události, která m že ohrozit životy a zdraví ob an , majetek a životní

prost edí.[6]

[16]
Obrázek 1: Schéma signálu "Všeobecná výstraha" rota ní sirénou

Po zazn ní varovného signálu následuje tís ová informace, ze které se obyvatelé obce

dozv dí,  co  se  stalo,  kde  se  to  stalo,  jaké  nebezpe í  hrozí  a  co  mají  obyvatelé  obce  u init

k ochran  svého zdraví, zví at, resp. majetku.[6]

[16]
Obrázek 2: Schéma signálu "Všeobecná výstraha" elektronickou sirénou
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i havárii místního informa ního systému je pot ebné mít p ipraven náhradní zp sob

varování a informování (využití složek IZS, tlampa i, osobním stykem, mobilem). Zvláštní

pozornost v novat neslyšícím (mít o nich p ehled a p ipravit individuální postup varování a

informování). P íprava a využití textových informací.[6]

Vyhlašovaný signál „Požární poplach“ slouží ke svolávání jednotek požární ochrany.

Signál je vyhlašován p erušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty. Tento signál není

varovným signálem.[4]

[16]
Obrázek 3: Schéma signálu "Požární poplach" rota ní sirénou

Signál „Požární poplach“, vyhlašovaný elektronickou sirénou, napodobuje hlas trubky

troubící tón „ho í“, „ho í“ po dobu 1 minuty. Je jednozna ný a nezam nitelný s jinými

signály.[4]

[16]
Obrázek 4: Schéma signálu "Požární poplach" elektronickou sirénou

Ov ení systému varování (zkouška sirén, resp. místního informa ního systému)

Signál „Zkouška sirén“ je používán k ov ení provozuschopnosti sirén. Jedná se o

nep erušovaný signál po dobu 140 vte in. Je vyhlašován zpravidla každou první st edu

v m síci ve 12.00 hodin. Zjišt né závady se sd lují HZS kraje.[6]

[16]
Obrázek 5: Schéma signálu "Zkouška sirén"
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6.2.2 Ukrytí a evakuace obyvatel obce
Jak ukrytí, tak i vlastní evakuace obyvatelstva musí být p im ené a odpovídat hrozícímu

nebezpe í. P i evakuaci je obecní ú ad oprávn n využít všech složek IZS k zajišt ní vyklizení

ohrožených zón a to v p ípad  nebezpe í i za použití donucení. Ukrytí nebo evakuace osob se

uskute uje na základ  vzniklé situace okamžit  nebo postupn  dle p ipravených plán

(výpisu z havarijního plánu kraje nebo vn jšího havarijního plánu). K ukrytí a evakuaci by

l obecní ú ad poskytovat v asné a p esné informace obyvatel m obce.

Ukrytí osob v mírových podmínkách, nap . p i úniku nebezpe ných látek, se zabezpe uje

v improvizovaných úkrytech s využitím p irozených vlastností staveb. Jedná se o uzav ení a

ut sn ní oken, dve í, vypnutím ventilace apod. Improvizovaným úkrytem m že být rodinný

m, byt v panelovém dom , kancelá , prodejna a všechna další místa, kde lze vyjmenovaná

opat ení uskute nit.

Evakuací se zabezpe uje p emíst ní osob, zví at, p edm  kulturní hodnoty, technického

za ízení, p ípadn  stroj  a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpe ných látek z míst

ohrožených mimo ádnou událostí. Vlastí evakuace se provádí z míst ohrožených mimo ádnou

událostí do míst, která zajiš ují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování,

pro zví ata ustájení a pro v ci uskladn ní. Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech

ohrožených mimo ádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných

pracích, na ízení evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou innost. P ednostn  se

evakuace plánuje pro d ti do 15 let, pacienty ve zdravotnických za ízeních, osoby umíst né

v sociálních za ízeních, osoby zdravotn  postižené a doprovod osob zde uvedených.[6]

6.2.3 Zajišt ní nouzového p ežití obyvatel obce
Soub žn  s evakuací zabezpe uje obecní ú ad a starosta obce nouzové p ežití obyvatel

(nouzové ubytování, nouzové zásobování základními potravinami a vodou, nouzové dávky

energií, nouzové základní služby obyvatelstvu) a to v souladu s plány, uzav enými dohodami

a smlouvami. Je nutno zajistit p edevším dodržení základních hygienických a zdravotních

podmínek, a proto je vhodné realizovat pln ní vždy v úzké sou innosti s orgány hygienické i

zdravotní služby, pop . sou innost t chto orgán  zajistit již ve fázi prevence konkrétních

mimo ádných událostí. Humanitární pomoc, dle zákona . 241/2000 Sb., o hospodá ských

opat eních pro krizové stavy, ve zn ní pozd jších p edpis , zabezpe uje vláda

prost ednictvím Správy státních hmotných rezerv. Dále jednotlivými resorty, orgány státní

správy a samosprávy, nevládními církevními organizacemi, právnickými osobami a
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jednotlivci. Humanitární pomoc obsahuje p edevším materiální, finan ní, poradenskou,

duchovní a psychologickou pomoc.[6]

6.2.4 Evidence a kontrola staveb civilní ochrany
Orgány obce vedou evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany. Základem

evidence je evidence stálých úkryt  vybudovaných investi ním zp sobem. Údaje o stálých

úkrytech jsou vedeny na eviden ních listech, které jsou zpracovány pro každý jednotlivý stálý

úkryt. Obce vedou ve svých plánech ukrytí eviden ních list  stálých úkryt  v obci, seznamy

stálých úkryt  v obci a p ehledy o ukrytí obyvatelstva obce. Tyto v ci jsou sou ástí krizových

plán .[6]

6.2.5 Oprávn ní z izovat za ízení civilní ochrany
Za ízení civilní ochrany bez právní subjektivity je organiza ní sou ástí obce ur ené

k ochran  obyvatelstva. Je tvo eno zam stnanci nebo jinými osobami a dále v cnými

prost edky. Obec jako z izovatel m že požádat HZS kraje o vyjád ení k ú elnosti z ízení

za ízení civilní ochrany. Žádost obsahuje

název obce

identifika ní íslo obce jako právnické osoby

adresu sídla obecního ú adu, m stského ú adu nebo magistrátu

kontaktní osobu a adresu objektu, v n mž má být za ízení civilní ochrany z ízeno

V žádosti se dále uvedou zdroje možných rizik vzniku mimo ádných událostí a další

skute nosti využitelné p i posuzování ú elnosti z ízení za ízení civilní ochrany. Postup p i

izování za ízení civilní ochrany a p i odborné p íprav  jejich personálu je stanoven

vyhláškou . 380/2002 Sb., k p íprav  a provád ní úkol  ochrany obyvatelstva.[6]

6.2.6 Stavební a územní ízení z hlediska ochrany obyvatelstva
Obec je považována z hlediska ochrany obyvatelstva za dot ený orgán v územním

plánování a ve stavebním a územním ízení. Obecní ú ad je dot eným orgánem z hlediska

ochrany obyvatelstva p i rozhodování o umis ování a povolování staveb, zm nách staveb a

zm nách v užívání staveb, odstra ování staveb a p i rozhodování o povolení a odstra ování

terénních úprav a za ízení. Požadavky ochrany obyvatelstva v územním plánování se

uplat ují jako požadavky civilní ochrany vyplývající z havarijních plán  a krizových plán

v rozsahu, který odpovídá charakteru území a druhu územn  plánovací dokumentace.

Z hlediska obce to jsou požadavky civilní ochrany k územnímu plánu obce a požadavky

civilní ochrany k regula nímu plánu. Stavebn  technické požadavky na stavby civilní ochrany
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a stavby dot ené požadavky civilní ochrany uplat ované v územním a stavebním ízení

zahrnují požadavky na:[6]

a) stálé úkryty

b) stavby financované s využitím prost edk  státního rozpo tu, stavby škol a školských

za ízení, ubytovny a stavby pro poskytování zdravotní nebo sociální pé e z hlediska

jejich využitelnosti jako improvizované úkryty

c) stavby pro pr myslovou výrobu a skladování
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7 Charakteristika obce D ichov nad Byst icí
Obec se nachází v okrese Bruntál v Moravskoslezském kraji. D ichov nad Byst icí leží v

podh í Jeseník  pod úpatím hory Slune ná (800,2 m), nejvyšším to vrcholem Nízkého

Jeseníku, tzv. Bruntálské vrchoviny, která je tvo ena h ebenem tvrdých k emi itých slepenc ,

táhnoucích se od Bruntálu k Moravskému Berounu. Jihovýchodn  od obce se vypíná druhý

nejvyšší vrchol, nyní zvaný D ichovský kopec (690,8 m). Dnešní podobu obce tvo í dv

základní sídelní jednotky D ichov nad Byst icí a Krahul í. Na obou katastrech o rozloze 2

830 ha žije asi 500 obyvatel.[8] ( íloha . 1: Mapa obce D ichov nad Byst icí)

ichov nad Byst icí sousedí severn  s obcí Lomnice vzdálené asi 5,3 km, na

severozápad  asi 6,9 km se nachází obec Ryžovišt , 7,9 km jihozápadn  je obec Dalov a

jihovýchodn  5,6 km leží m sto Moravský Beroun. ( íloha . 2: Mapa okolí obce D ichov

nad Byst icí)

Obec protíná státní silnice první t ídy . I/45, která se odd luje od silnice první t ídy .

I/46 Vyškov - Olomouc - Šternberk - Opava - Sudice - státní hranice mezi obcemi Moravský

Beroun a Horní Lod nice, a dále pokra uje na Bruntál - Krnov - státní hranice. Na silnici

první  t ídy  .  I/45  navazuje  silnice  druhé  t ídy  .  II/440  Rýma ov  -  Moravský  Beroun  -

Norber any - M sto Libavá - Potštát - Hranice. D ichovem nad Byst icí prochází

jednokolejná celostátní železni ní tra . 310 Olomouc - Moravský Beroun - Valšov - Bruntál

- Krnov - Opava.[21]

ichov se rozkládá v severní ásti p írodního parku Byst ice. Východním sm rem od

ichova se nachází p írodní rezervace Panské louky. Nedaleko osady Krahul í, a to

severozápadním sm rem, je p írodní rezervace Mok iny u Krahul í. D ichovem nad Byst icí

ležícím v nadmo ské výšce 628 m protéká ka Byst ka, která pramení asi 4 km severn  od

obce a dosahuje rozhraní mezi Dunajem a Odrou, hlavním evropským p ed lem vod. Vody

jižní ásti oblasti jsou odvád ny do eky Moravy a dále do Dunaje a erného mo e, zatímco

severní ást je odvod ována Moravicí do Odry, a náleží tak k oblasti mo e Baltského.[8]

Podnebí území obce lze charakterizovat jako klima severního mírného pásu. Území je

charakterizováno velmi krátkým, až krátkým, mírn  chladným a vlhkým létem, dlouhým

echodným obdobím s mírn  chladným jarem a mírným podzimem, dlouhou, mírnou, mírn

vlhkou zimou s dlouhým trváním sn hové pokrývky. Srážkové pom ry lze charakterizovat dle

údaj  nam ených ve stanici M sto Libavá (542 m n.m.). Z celkového ro ního pr rného

úhrnu srážek 719 mm p ísluší k letnímu období (duben - zá í), 437 mm a k zimnímu období
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íjen - b ezen) 276 mm. Pr rná ro ní teplota vzduchu iní 5,6 °C. P i inverzním rázu

po así se vyskytují asté mlhy.[21]

V obci se nachází základní škola, kterou navšt vuje asi 40 místních d tí 1. až 5. ro níku

nižšího stupn , mate ská škola s jídelnou a  v budov  základní školy je ordinace praktického

léka e, který dojíždí z nedalekého Moravského Berouna. V obce p sobí ob anská sdružení

jako Sbor dobrovolných hasi , Myslivecké sdružení a T lovýchovná jednota s fotbalovým

išt m. Na katastru obce má sídlo firma D ichovská pila, s. r. o. na zpracování d evní

hmoty, zem lská firma D ichovská, s. r. o. a r zní živnostníci podnikající p edevším

v oblasti zem lství, lesnictví, d evo zpracování, prodeje potravin a pohostinství. Asi 5 km

jižn  od D ichova se nachází osada Krahul í, která má charakter horské zem lské osady,

leží v nadmo ské výšce 635 m. V dnešní dob  jsou obyvateli p evážn  chalupá i.[8]

7.1 Historie obce
Historie obce se datuje p ibližn  k let m 1317 - 1318 jako lenní ves spadající pod správu

olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburgu, rádce eského krále P emysla Otakara II. P ed

rokem 1410 p ipadl D ichov ke šternberskému panství až do zrušení vrchnostenské správy v

polovin  19. století. V latinském originálu Ditrichowa Lhota, n mecky Dittersdorf.

ichov byl p vodn  uhlí skou a d eva skou osadou. Lesy poskytovaly krom  otopu též

stavební materiál a materiál pro výrobu d ev ného uhlí. Vykácené d evo se splavovalo ke

zpracování. Do dnešní doby se zachovala jedna z pil, která zabezpe ovala obživu místním

obyvatel m. Do roku 1948 bylo v obci rovn ž n kolik živností, nap . peka ství, záme nictví,

holi ství a kovárna. V roce 1770 byla založena první zem lská spole nost a prosazovalo se

stování nových plodin, zejména brambor, jetelovin, krmné a cukrové epy.

K historickým budovám pat í kostel, zasv cený sv. Ji í, p vodn  d ev ný, nahrazen 1766

- 1767 kamennou stavbou s oltá ním obrazem od Jana Amlera ze Šternberka, vybaven pozdn

barokními varhany v šesti mutacích, které postavil A. Steinunger z And lské Hory po átkem

19. století. Ostatní materiály a podklady, jež by mohly sloužit pro zdokumentování pom

byly zni eny požárem na po átku 20. století, kdy lehl popelem celý obecní archiv. Od roku

1954 až do roku 1996, kdy byla zrušena, byla severn  od obce dislokována vojenská posádka.

Asi 5 km jižn  od D ichova se nachází osada Krahul í (n mecky Sperbersdorf),

vodn ist  n mecká obec pat ila od roku 1850 jako samostatná ves pod okres Šternberk.

Od roku 1945 m ní název na Krahul í a 1960 se stává osadou obce D ichov. Lokalita

ichov - Krahul í je zejména zajímavá svými p írodními krásami a hojn  využívána pro

ší turistiku i cykloturistiku a v zimním období pro b hy na lyžích.[17]
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7.2 Základní údaje o obci
Znak:

Status: Obec

Kraj: Moravskoslezský

Okres: Bruntál

Obec s rozší enou p sobností: Bruntál

Pov ená obec: Bruntál

Katastrální vým ra: 28,3 km2

Po et obyvatel: 514 (3. 7. 2006)

Zem pisní ší ka: 49° 49' 59"

Zem pisná délka: 17° 24' 20"

Nadmo ská výška: 608 m

PS : 793 03

Adresa obecního ú adu: ichov nad Byst icí 58,

79303 D ichov nad Byst icí

Starosta: Mgr. Jan Beneš

Místostarosta: František íman

Oficiální web: www.rymarovsko.cz[24]

7.3 Základní složky IZS v okolí obce
V obci D ichov nad Byst icí je jen jednotka sboru dobrovolných hasi , která je

za azena do V. skupiny jednotek požární ochrany.

Tís ová volání:

150 - Hasi ský záchranný sbor R

155 - Zdravotnická záchranná služba

158 - Policie R

112 - Jednotné evropské íslo tís ového volání

Hasi ský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (Územní odbor Bruntál)

Zeyerova 15, 792 01 Bruntál

tel.: +420 950 740 012 nebo +420 950 740 101

http://www.rymarovsko.cz
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JSDH Moravský Beroun (JPO II)

Opavská 294, 79305 Moravský Beroun

tel.: +420 554 733 322

JSDH Lomnice (JPO II)

Lomnice 234, 793 02 Lomnice

tel.: +420 724 328 810

Policie R - Obvodní odd lení Bruntál

Sladovnická 274/16, 792 01 Bruntál

tel.: +420 974 731 651

Policie R - Obvodní odd lení Rýma ov - služebna B idli ná

nám stí Svobody 54, 793 51 B idli ná

tel.: +420 554 286 132

Územní st edisko záchranné služby Moravskoslezského kraje (Územní odbor Bruntál)

Zeyerova 1545/13, 792 01 Bruntál

tel.: +420 554 703 311
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8 Stávající zabezpe ení úkol  a opat ení k ochran  obyvatelstva
v obci D ichov nad Byst icí
Mezi úkoly a opat ení k ochran  obyvatelstva v obci D ichov nad Byst icí pat í

varování, evakuace a ukrytí obyvatelstva p ed hrozícím nebezpe ím, také podíl na zajišt ní

nouzového p ežití obyvatel obce. Obec má z povinnosti podle zákona . 254/2001 Sb., o

vodách zpracovaný povod ový plán týkající se ky Byst ice. Ve zbylých úkolech a

opat eních spolupracuje s ORP Bruntál.

8.1 Varování obyvatelstva v obci
Trvalá existence rizik ohrožující životy a zdraví obyvatelstva a jeho majetek vyžaduje

ízení a provozování systému umož ujícího varovat p ed hrozícími nebo již vzniklými

mimo ádnými situacemi a poskytovat prvotní tís ové informace. V asné a správné provedení

varování a prvotního tís ového informování je jednou ze základních podmínek úsp šné

realizace opat ení na ochranu obyvatelstva a zahájení komunikace orgán  krizového ízení s

obyvatelstvem v ohrožení.[27]

V obci D ichov nad Byst icí je varování obyvatelstva zajišt no pomocí jedné rota ní

sirény a místního rozhlasu. V budoucnosti t í až p ti let se chystá zakoupení modulu

k obecnímu rozhlasu, který bude sloužit k varování obyvatelstva verbální informací nejen

z obecního ú adu, ale také z opera ního st ediska hasi . Tím by místní rozhlas mohl pracovat

jako elektronická siréna, protože rota ní siréna verbální informaci p enášet neumí.

Rota ní siréna:

je umíst na na hasi ské zbrojnici - D ichov nad Byst icí 40

typ sirény je OS 5801/01

zvukový signál má dosah 1500 m

za azení do JSVV - ano.

Obecní rozhlas:

ídící a vysílací pracovišt  je v budov  obecního ú adu - D ichov nad Byst icí 58

všesm rová anténa je umíst na na budov  obecního ú adu a vysílá v pásmu 70 MHz

typ je M.I.R. Klasik (modul Audio 232)

zvukový signál má dosah 3000 m

v obci je rozmíst no 13 ks p ijímacích bezdrátových hlási  s digitálním ovládáním

obecní rozhlas bude v brzké dob  do JSVV.
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8.2 Evakuace obyvatelstva v obci
Evakuace je jeden ze základních zp sob  ochrany obyvatelstva. Je souhrnem opat ení

zabezpe ujících p emíst ní (odsun) osob, hospodá ského zví ectva a v cných prost edk

v daném po adí priority, z ohroženého prostoru na jiné území. Evakuace je mimo ádné

opat ení, používané v p ípadech, kdy již nelze ú innou ochranu obyvatelstva zabezpe it jiným

zp sobem. Pro p ípravu a organizovaný pr h evakuace je nezbytná pomoc složek IZS,

za ízení, orgán  a institucí ur ených k výkonu ve ejné a státní správy, právnických a

fyzických osob.[27]

Obec D ichov nad Byst ící je ohrožena p írodní povodní, která má záplavovou oblast v

dolní ásti obce, kde je ídké osídlení obyvateli a veliký výskyt pastvin. Podle záplavového

území znázorn ného v p íloze je vid t, že záplavovou oblast tvo í p evážn  pastviny, které

pat í mezi pozemky zem lské firmy rodiny Závodných. ( íloha . 3: Mapka záplavového

území obce D ichov nad Byst icí).

V obci D ichov nad Byst icí není vypracovaný evakua ní plán území ani žádné budovy.

8.3 Ukrytí obyvatelstva v obci
Na území obce D ichov nad Byst icí není žádný stálý úkryt a není ani vedena evidence

improvizovaných úkryt . Obec má smluvní ukrytí 40 osob v rámci ORP Bruntál. Vlastní plán

ukrytí obec vypracovaný nemá.

8.4 Nouzové p ežití obyvatelstva v obci
Rozhodujícím a hlavním úkolem p i ešení mimo ádných událostí je ochrana života a

zdraví obyvatelstva a zejména likvidace bezprost edních následk  na postiženém území.

Nouzové p ežití p edstavují základní opat ení a úkoly pro zabezpe ení životních pot eb

obyvatelstva, a to zejména plánování, organizování a zabezpe ení nouzového ubytování,

stravování, nouzové zásobování potravinami, pitnou vodou, nouzové základní služby

obyvatelstvu a nouzové dodávky energií.[27]

V obci D ichov nad Byst icí se nachází základní škola, která je v seznamu stacionárních

objekt  s hygienickým vybavením a prostory pro umíst ní l žek. Je na adrese D ichov nad

Byst icí 38 a má kapacitu ubytování pro 50 l žek. Základní škola má i školní stravování

v budov  mate ské školy, která je na adrese D ichov nad Byst icí 182.
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9 Analýza a hodnocení rizik
Pod pojmem analýza a hodnocení rizik se skrývají procedury, které slouží pro pot eby

ízení a tvo í podklady pro rozhodovací proces. Hodnocení rizik je možno provést jen na

základ  konkrétních, pravdivých a ov ených datových soubor  o dané živelní pohrom ,

nehod , havárii i útoku, které platí pro definovaný prostor i území a pro definovaný asový

interval.[20]

Analýza rizika je ve své podstat  multikriteriálním hodnocením parametr  našeho okolí.

Jedním z kritérií výb ru vhodné metody analýzy rizik je rovn ž dostupnost dat, které metoda

využívá. Data pro analýzu rizik jsou získávána širokou škálou zp sob . K t m nejsložit jším

pat í modelování i simulace v polních podmínkách, laborato ích nebo po íta ích. Jednodušší

jsou indexové metody, které jsou relativn  nenáro né na vstupní data. Nevýhodou je, že

umož ují „s ítat“ zdánliv  nesouvisející parametry, a tak výstupy mohou mít relativní

hodnoty, které je sice možno aplikovat, ale pro využití se nesm jí vytrhávat z kontextu. Pro

analýzu a hodnocení rizik je v sou asné dob  k dispozici ada metodik a v dnešní dob  i

softwarových nástroj . Jsou založeny na fyzikálních modelech, které jsou jednodušší i

složit jší, což pochopiteln  p edur uje lepší i horší správnost a spolehlivost výsledku.[7]

9.1 Postup p i analýze a hodnocení rizika
Souhrnný proces analýzy a hodnocení rizika zahrnuje:[1]

rozsah a cíl analýzy

identifikace možných nebezpe í (zdroj  rizika)

odhad pravd podobnosti nebo etnosti havárií

odhad dopad  havárií (finan ní ztráty, zran ní nebo usmrcení osob)

odhad míry rizika a stanovení p ijatelnosti rizik

návrh úpravy za ízení, zdokonalení postup , p ípravy zam stnanc  a možnosti úpravy

zajišt ní, aby p ijatá opat ení byla realizována.

Cílem analýzy je vytvo ení seznamu nebezpe ných událostí, posouzení pravd podobnosti

vzniku t chto nebezpe ných událostí a návrhy opat ení ke zvýšení bezpe nosti.

9.2 Základní metody pro stanovení rizik
Každá z existujících metod pro stanovení rizik byla generována pro ur itý specifický

problém. K základním metodám pro stanovení rizika pat í:

Check List (kontrolní seznam)

Safety Audit (bezpe ností kontrola)
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What - If Analysis (analýza toho, co se stane když)

Preliminary Hazard Analysis - PHA (p edb žná analýza ohrožení)

Process Quantitative Risk Analysis - QRA (analýza kvantitativních rizik procesu)

Hazard Operation Process - HAZOP (analýza ohrožení a provozuschopnosti)

Event Tree Analysis - ETA (analýza stromu událostí)

Failure Mode and Effect Analysis - FMEA (analýza selhání a jejich dopad )

Fault Tree Analysis - FTA (analýza stromu poruch)

Human Reliability Analysis - HRA (analýza lidské spolehlivosti)

Fuzzy Set and Verbal Verdict Method - FL-VV (metoda mlhavé logiky verbálních

výrok )

Relative Ranking - RR (relativní klasifikace)

Causes and Consequences Analysis - CCA (analýza p in a dopad )

Probabilistic Safety Assessment - PSA (metoda pravd podobnostního hodnocení)

Výše uvedené metody pro stanovení rizik jsou ur eny p edevším pro analýzu a hodnocení

rizik pr myslových podnik . Pro analýzu rizik na území jsou nevyhovující.

Pro ú ely analýzy rizik území jsou nej ast ji používány indexové metody skórování

rizika. Tyto metody zohled ují jak pravd podobnost vzniku mimo ádné události, tak odhadují

škody. Obecn  existuje ada zp sob , jak jednotlivým parametr m p azovat indexy a váhy.

Výstupem t chto metodik je stanovení priorit rizik na analyzovaném území, s cílem vytipovat

si ta, která jsou pro území nejzávažn jší a následn  je analyzovat hloub ji.[7]

Dále je také možno použít pro analýzu rizik daného území softwarový program SFÉRA,

který byl pro tento ú el vyvinut.

9.2.1 Charakteristika programu SFÉRA
Konstrukce programu SFÉRA umož uje ešení složitých problém  týmovou prací. Lze

ešit n kolik analýz nebo rozhodovacích variant najednou a paraleln  porovnávat výsledky.

Program lze s výhodou využít pro rychlé kriteriální rozhodování, kdy se zpravidla nepracuje

s velkým množstvím prvk  a pravd podobností. Dále lze program použít k prostému

uspo ádání prvk  technických systém , u kterých je znám princip jejich struktury, p emž

vlastní p esná struktura známa není. Program je schopen ešit problematiku cyklických vztah

uvnit  struktury. Vyhledává v celé struktu e všechny varianty skrytých cykl . Výstupy

programu jsou velmi p ehledné a jednozna né ve form  tabulek a graf . Je zde možnost

exportu  dat  do  programu  Excel,  Word  a  nebo  do  formátu  jazyka  HTML  a  tím  vytvo it

ehlednost a stru nost výstup .[3]
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10 Analýza možného ohrožení obce D ichov nad Byst icí
Bakalá ská práce je zam ena na optimalizaci zabezpe ení úkolu k ochran  obyvatelstva

v obci D ichov nad Byst icí. Pro tuto optimalizaci je pot eba provést nejd íve analýzu

možného ohrožení obce mimo ádnými událostmi. Pro posouzení možného ohrožení obce byl

použit program SFÉRA. Je to softwarový program, který byl speciáln  vyvinut pro analýzu

rizik území.

10.1 Mimo ádné události a jejich zkratky
Pro území obce D ichov nad Byst icí jsem vybral následující mimo ádné události, které

edstavují možné ohrožení ob an  obce. Tabulka obsahuje názvy mimo ádných událostí,

které na území obce mohou nastat, jejich zkratky používané v programu SFÉRA a

pravd podobnost, s jakou daná mimo ádná událost na území obce m že nastat.

Pravd podobnost jednotlivých mimo ádných událostí m že vyplývat ze statistických údaj

nebo se dá ur it odhadem.
Tabulka 2: Typy mimo ádných událostí

Po . . Mimo ádná událost Zkratka Pravd podobnost
1 Atmosférické poruchy ATP 4 x za rok
2 Bou ky, krupobití BOU 2 x za rok
3 Dlouhodobé vedro a sucho DVS 1 x za 2 roky
4 Epidemie - velká nákaza lidí EPD 1 x za 2 roky
5 Epifytie - rozsáhlá nákaza rostlin EPF 2 x za 3 roky
6 Epizootie - rozsáhlá nákaza zví at EPZ 2 x za rok
7 Havárie v letecké doprav HLD 1 x 70 let
8 Havárie v silni ní doprav HSD 4 x za rok
9 Havárie v železni ní doprav HŽD 1 x za 2 roky
10 Narušení dodávek elektrické energie NDE 1 x za rok
11 Narušení dodávek pitné vody NDV 1 x za rok
12 Nevhodné používání hnojiv a agrochemikálií NPH 2 x za 3 roky
13 Ozbrojený konflikt, válka OZK 1 x za 50 let
14 Pád kosmických t les, meteorických deš  PKT 1 x za 150 mil let
15 Povodn  a záplavy POV 2 x za rok
16 Požár POŽ 1 x za rok
17 Rozsáhlý lesní požár RLP 2 x za 3 roky
18 Silné mrazy a vznik námraz SMN 2 x za rok
19 Sn hové kalamity SNK 2 x za rok
20 Zem esení ZEM 1 x za 100 let
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Pravd podobnosti k mimo ádným událostem, jako požár, rozsáhlý lesní požár, havárie

v silni ní a železni ní doprav , povodn  a záplavy, jsou erpány ze statistik. Zbylé

mimo ádné události jsou odhadnuty, protože na území nejsou vedeny statistiky nebo dané

mimo ádné události na území obce ješt  nenastaly. Tato pravd podobnost je dále pot ebná

k ur ení vstupní pravd podobnosti, která se používá p i samotném ešení programem SFÉRA.

10.2 O programu SFÉRA
Autory softwarového programu SFÉRA jsou Ing. František Kova ík a Radim Kupka.

Program byl vyvíjen n kolik let s cílem vytvo it srozumitelný a pokud možno uživatelsky

jednoduchý nástroj pro analytickou práci nebo rozhodovací proces. Uživatelské problémy

spojené s aplikováním programu pro odbornou innost má na starosti František Kova ík, který

odpovídá na dotazy na e-mailové adrese frantisek.kovarik@email.cz. Ohledn  softwarových

problém  kontaktujte Radima Kupku na e-mailové adrese radim.kupka@gmail.cz. Auto i

edpokládají, že verzi programu budou dále vyvíjet a p izp sobovat pot ebám uživatel . A

proto návrhy na vylepšení programu a ostatní p ipomínky lze ešit na webových stránkách

http://www.spbi.cz/html/sfera.htm.[3]

Jako ukázku pracovního prost edí programu SFÉRA jsem uvedl v p ílohové ásti obrázek

znázor ující dopln nou kontingen ní tabulku jednotlivých mimo ádných událostí. V tabulce

je vid t vzájemná závislost mimo ádných událostí. ( íloha . 4: Ukázka vypln né

kontingen ní tabulky v programu SFÉRA).

10.3 Analýza pomocí programu SFÉRA
Analýza bere v úvahu jak jednotlivé mimo ádné události a jejich pravd podobnosti, tak i

souvislosti mezi jednotlivými mimo ádnými událostmi. V našem p ípad  jsou jednotlivé

pravd podobnosti odhadnuté a pomáhají k ur ení vstupních pravd podobností, které jsou

používány k analýze rizik území. ( íloha . 5: Tabulka pro ur ení vstupní

pravd podobnosti).

Dalším parametrem pot ebným k analýze programu je kritérium „Zranitelnost“, které

ur uje p sobení projeveného rizika jednotlivých mimo ádných událostí škodlivými dopady.

i zadávání kritérií zranitelnosti jsou zohled ovány faktory jako ohrožení obyvatelstva,

zví at, poškození staveb, životního prost edí a materiální škody.

10.4 Výsledky analýzy pomocí programu SFÉRA
Výsledky analýzy ohrožení území obce D ichov nad Byst icí mimo ádnými událostmi

jsou graficky znázorn ny v následujících grafech. Data, ze kterých grafy vycházejí, jsou

mailto:frantisek.kovarik@email.cz
mailto:radim.kupka@gmail.cz
http://www.spbi.cz/html/sfera.htm.
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sou ástí tabulky s výsledky analýzy programu SFÉRA. ( íloha . 6: Tabulka s výsledky

analýzy ohrožení území obce D ichov nad Byst icí).
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Obrázek 6: Graf znázor ující po adí mimo ádných událostí

Zkratky použité v grafech jsou vysv tleny v tabulce íslo 2: Typy mimo ádných událostí.
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Obrázek 7: Graf znázor ující vliv mimo ádných událostí

Z výsledk  analýzy programu SFÉRA je z ejmé, že nejv tším ohrožením obce D ichov

nad Byst icí je havárie v silni ní doprav . Obec protíná státní silnice I/45, kterou projede

denn  celkem 3379 vozidel, z toho je 1170 t žkých vozidel, 2194 osobních vozidel a 15
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motocykl  (bráno ze statistiky intenzity dopravy roku 2005).[19] Nehodovost závisí

edevším na ukázn nosti a ohleduplnosti idi . Druhou hrozbou v po adí v obci je rozsáhlý

lesní požár, který p i vzniku zp sobí nemalé nebezpe í, protože obec je obklopena

jehli natými i listnatými lesy. T etí v po adí je havárie v železni ní doprav , která se stávala

v minulých letech na železni ních p ejezdech v obci. tvrté místo v po adí má mimo ádná

událost s názvem havárie v letecké doprav , ale ta je uvedena jen z d vodu, že nad obcí

ichov nad Byst ící vede vzdušný koridor, a proto hrozí ur ité riziko vzniku této

mimo ádné události. Pátým ohrožením obce v po adí jsou sn hové kalamity, které jsou

zp sobeny vyšší nadmo skou výškou obce, drsným podnebím a dlouhotrvající sn hovou

pokrývkou. Zato jinde se asto vyskytující mimo ádné události, jako jsou povodn  a záplavy,

jsou v analýze obce až na 9. míst . Je to zp sobeno tím, že obcí protéká ka Byst ice, která

nedaleko obce pramení, a tak na svém krátkém toku s malým povodím nenabere tolik na síle,

aby mohla ohrozit území obce.
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11 Návrh optimalizace zabezpe ení úkol  a opat ení k ochran
obyvatelstva v obci D ichov nad Byst icí
Pro zlepšení, optimalizaci a realizaci zabezpe ení úkol  a opat ení k ochran  obyvatelstva

v obci D ichov nad Byst icí navrhuji doplnit stávající zabezpe ení o následující body:

vypracovat plán varování, vyrozum ní a informování obyvatel obce

zam it se na varování a informování obyvatel obce sídelní ásti Krahul í a obyvatel

žijících v okolí podniku D ichovská pila, s. r. o.

vypracovat plán evakuace obyvatelstva na území obce

zam it se na evakuaci obyvatel v okolí podniku D ichovská pila, s. r. o. v p ípad

mimo ádné události typu požár nebo rozsáhlý lesní požár

vytipovat vhodné prostory pro ukrytí obyvatel obce a vypracovat plán ukrytí na území

obce

vypracovat plán individuální ochrany obyvatelstva obce

zpracovat krizovou kartu obce, která by m la obsahovat:

- po et obyvatel a rozlohu obce

- plán obce

- kontaktní údaje na obec

- kontaktní údaje na sousední obce

- kontaktní údaje na obec s rozší enou p sobností (Bruntál)

- telefonní ísla tís ových linek a havarijních služeb

- kontaktní údaje na hasi ský záchranný sbor Bruntál

- kontaktní údaje na sbor dobrovolných hasi  obce

- výpis možných rizik v obci, jejich specifikaci a p ípadné ešení

- ehled sirén v obci - druh, ovládání, umíst ní

- informace o obecním rozhlase - druh, ovládání a kontakt na osoby, které s ním

manipulují

- cná pomoc místních firem - technika k zap ení, kontakty na vedoucí firem

dopln ní bezpe nostních prvk  na státní silnici . I/45 v obci (vybudovat chodník

kolem silnice . I/45 sm r D ichovská pila, s. r. o.)

zkvalitnit stav a povrch státní silnice . I/45

sestavit krizový štáb obce ve složení:

- vedoucí krizového štábu

- pracovníci krizového štábu
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- odborníci, kte í jsou dostupní na území obce

zlepšit p ípravu obyvatelstva obce na mimo ádnou událost, p íprava by m la být

zam ena na problematiku:

- využívání telefonních ísel tís ového volání (112, 150, 155, 158)

- poskytování první pomoci zran ným osobám

- opat ení, která jsou p ipravená k záchran  život , zdraví a majetku v p ípad

vzniku mimo ádné události

- vysv tlení varovného signálu a chování obyvatelstva obce p i jeho vyhlášení

- zdroje a místa nebezpe í vzniku mimo ádné události v obci

- používání p enosných hasících p ístroj , jednoduchých hasebních prost edk  a

zp soby hašení malých požár

doplnit vybavení jednotky sboru dobrovolných hasi  obce

provád t pravidelné aktualizace plán , které orgány obce zpracovávají
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12 Záv r
Tato bakalá ská práce byla zam ena na provedení analýzy možného ohrožení obce

ichov nad Byst icí mimo ádnými událostmi a na základ  získaných výsledk

optimalizovat sou asn  plánované úkoly a opat ení k ochran  obyvatelstva v obci. Analýzu

jsem provád l pomocí softwarového programu SFÉRA, který byl vyvinut speciáln  pro

analýzu rizik území. Ze všech dostupných program  a metod se mi program SFÉRA jevil

jako nejvhodn jší. Výsledkem analýzy bylo zjišt no, že nejv tší hrozbou vzniku mimo ádné

události v obci D ichov nad Byst icí s nejvyšší pravd podobností je havárie v silni ní

doprav . Dále je to pak rozsáhlý lesní požár a na t etím míst  se umístila havárie v železni ní

doprav .

Bakalá ská práce obsahuje stávající zabezpe ení úkol  a opat ení k ochran  obyvatelstva

v obci D ichov nad Byst icí a návrh na optimalizaci a jejich zlepšení pro vyšší bezpe nost

ob an  obce. Dále obsahuje povinnosti orgán  obce p i ešení mimo ádných událostí a rovn ž

úkoly a opat ení orgán  obce p i p íprav  na mimo ádné události a p i provád ní záchranných

a likvida ních prací.

Hlavním cílem bakalá ské práce bylo optimalizovat stávající opat ení k ochran

obyvatelstva v obci D ichov nad Byst icí na základ  vypracované analýzy možného

ohrožení obce mimo ádnou událostí. Cíl jsem splnil v rozsahu, který jsem si na za átku

stanovil.

ínos této bakalá ské práce pro praktické využití spo ívá v souhrnném informování

orgán  obce D ichov nad Byst icí o možných hrozbách vzniku mimo ádných událostí na

území obce a také podává p ehled o sou asném stavu p ipravenosti na mimo ádné události.

Rovn ž konstatuje návrhy, jak zdokonalit sou asný stav p ipravenosti orgán  obce na

prevenci, vznik a následky možných mimo ádných událostí. Práce m že být použita jako

podklad nebo návod pro starosty srovnatelných obcí. Najdou zde povinnosti a úkoly orgán

obce v otázce ochrany obyvatelstva p ed a b hem vzniku mimo ádných událostí.
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