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Anotace 

 

JANHUBOVÁ, K. Plošné rozmístění sil a prostředků k ochraně obyvatelstva v Olomouckém 

kraji. Ostrava 2009. Bakalářská práce na Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy 

báňské – Technické univerzity Ostrava. Vedoucí bakalářské práce Ing. Jaroslav Kovařík, 

Ph.D. 

 

Bakalářská práce se zabývá plošným rozmístěním sil a prostředků k ochraně obyvatelstva 

v Olomouckém kraji a je rozdělena na dvě části. Teoretická část se věnuje ochraně 

obyvatelstva, její historii a současnému stavu, dále jednotkám požární ochrany, zařízením 

civilní ochrany a jejich úkolům. V praktické části je stanoven potřebný počet jednotek požární 

ochrany k zajištění evakuace a nouzového přežití při povodních, které podle analýzy rizik na 

území Olomouckého kraje vyšly jako nejpravděpodobnější mimořádná událost.  

 

Klí čová slova: civilní ochrana, ochrana obyvatelstva, integrovaný záchranný systém,                     

jednotky požární ochrany, přirozené povodně 

 

The Annotation 

 

JANHUBOVÁ, K. Flat dislocation forces and resources for protect population in region of 

Olomouc. Ostrava 2009. The Bachelor thesis at the Faculty of Safety Engineering at VŠB – 

Technical University of Ostrava. Tutor Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D. 

 

This Bachelor thesis deals with dislocation of forces and resources for protect population 

in Olomouc region and it is split into two parts. The theoretical part deal with the protection 

of population, the history of protection of population, then forces of fire protection and their 

objectives. In practical part is fixed term necessary count forces of fire protection to provision 

evacuation and emergency survival during floods, which according risk analysis outcome on 

Olomouc region like likeliest crisis situation.  

 

Key words: civilian protection, protection of population, integrated rescue system, force of 

fire prevention 
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1 ÚVOD 

 

Planeta Země a její obyvatelstvo jsou od nepaměti vystaveny celé řadě nebezpečí. Zdroji, 

které ohrožují lidské životy, hmotné a kulturní statky a životní prostředí, jsou hrozby 

a následné ohrožení, narušující společenské, technologické a přírodní systémy. Působení 

negativních vlivů na zmiňované systémy má za následek vznik živelních pohrom, 

průmyslových havárií a vznik dalších mimořádných událostí. 

Úsilí člověka podřídit si přírodu i za cenu porušování přírodních zákonů, k vytvoření 

prostředí podle vlastních představ, kdy jsou prosazovány především hospodářské zájmy bez 

ohledu na ostatní složky živé i neživé přírody a celkového stavu ekologie krajiny, jsou 

negativním projevem rozumové činnosti člověka k naplnění jeho cílů. Z tohoto pohledu 

můžeme konstatovat, že postupující globalizace obecně ohrožení lidské společnosti zvyšuje. 

Tento negativní trend v současné době zvyšuje četnost a hlavně rozsah přírodních 

katastrof a průmyslových havárií. Navíc také ještě s rozvojem společnosti a celkového 

životního stylu člověka, je člověk ohrožován i jinými ohroženími (např. dopravní nehody, 

sociální, náboženské a etnické konflikty, války, kriminalita, organizovaný zločin, terorismus –

zejména mezinárodní). Nelze také opomenout i další možné druhy ohrožení vyplývající 

z používaní moderních technologií, biotechnologií a genetických manipulací při výrobě 

potravin atd. a z nich plynoucích zdravotnických, sociálních, ekologických či jiných 

nežádoucích důsledků. 

V mé bakalářské práci se budu zabývat plošným rozmístěním sil a prostředků k ochraně 

obyvatelstva v Olomouckém kraji. Jelikož je toto téma velmi obsáhlé, tak se zaměřím jen na 

tu mimořádnou událost, která postihuje Olomoucký kraj nejvíce. K tomuto účelu použiji 

analýzu rizik pomocí programu SFÉRA. Ze zkušenosti a statistik Hasičského záchranného 

sboru Olomouckého kraje vyplývá, že nejčastější mimořádná událost, která nejvíce ohrožuje 

obyvatelstvo, jejich domovy a životní prostředí, jsou požáry a povodně. Jelikož se budu 

nejspíše některou z těchto dvou mimořádných událostí zabývat, jsou zde jako síly 

a prostředky myšleny jednotky požární ochrany. Pokusím se navrhnout metodiku, která by 

stanovila optimální počet jednotek požární ochrany na zvládnutí mimořádné události 

a zhodnotím své výsledky se stávající situací.  
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2 CÍL PRÁCE 

 

Cílem práce je analyzovat současné ohrožení Olomouckého kraje, stanovit pořadí 

ohrožujících rizik a navrhnout rozmístění sil a prostředků pro nejvíce ohrožující riziko.  

Tento cíl jsem si rozdělila do několika podcílů: 

- analýza rizik v Olomouckém kraji, 

- stanovení pořadí rizik ohrožujících Olomoucký kraj, 

- podle počtu ohrožených osob stanovit metodiku pro potřebný počet sil 

a prostředků k ochraně obyvatelstva na nejvíce ohrožující riziko, 

- srovnat současné rozmístění sil a prostředků a výsledky mé metodiky. 
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3 REŠERŠE ZDROJŮ 

 

Kovařík, J. Teorie civilní ochrany. Ostrava, SPBI, 2002. 

 

Tento soubor přednášek se zabývá civilní ochranou, hlásnou službou, evakuací obyvatelstva, 

úkryty, dekontaminací, poskytováním nouzového ubytování a zásobování, individuální 

ochranou a dalšími poznatky, které souvisí s civilní ochranou. 

 

Hanuška, Z. Plošné pokrytí sil a prostředků jednotek požární ochrany v ČR. 3. vyd. Ostrava, 

SPBI, 2006. ISBN 80-86634-02-9. 

 

Učební texty se zabývají plošným pokrytím sil a prostředků jednotek požární ochrany v České 

republice, ohodnocením zdrojů rizika požárů a dále řeší kritéria pro hodnocení nebezpečí 

katastrálního území obce. 

 

Kratochvílová, D. Ochrana obyvatelstva. 1 vyd. Ostrava, SPBI, 2005. ISBN 80-86634-70-1. 

 

V knize je uveden ucelený přehled o ochraně obyvatelstva. Autorka se věnuje vývoji ochrany 

obyvatelstva v našich podmínkách, varování a vyrozumění, evakuaci, nouzovému přežití, 

individuální ochraně, úkrytům, dekontaminaci a v neposlední řadě také realizaci opatření 

ochrany obyvatelstva.  

 

Vyhláška 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 

Tato vyhláška vymezuje postup při zřizování zařízení civilní ochrany a při odborné přípravě 

jejich personálu, způsob informování právnických a fyzických osob o charakteru možného 

ohrožení, připravovaných opatřeních a způsobu jejich provedení. Dále vymezuje způsob 

provádění evakuace, zásady při poskytování úkrytů a způsob a rozsah kolektivní 

a individuální ochrany obyvatelstva. 
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Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. 

 

Tato vyhláška řeší organizaci plošného pokrytí území jednotkami požární ochrany, způsob 

zřizování jednotek požární ochrany, vnitřní organizaci jednotek, vybavení jednotek, 

organizační a operační řízení, zásady velení a dále odbornou způsobilost a odbornou přípravu. 

 

Hasičský záchranný sbor České republiky [online], c 2008. Dostupný 

z WWW:<www.hzscr.cz>. 

 

Na tomto internetovém serveru jsou uvedeny informace o Hasičském záchranném sboru 

České republiky. Jsou zde uvedeny související právní předpisy, historie Hasičského 

záchranného sboru České republiky, informace o jednotkách požární ochrany, integrovaném 

záchranném systému, ochraně obyvatelstva, krizovém řízení a civilním nouzovém plánování. 

 

 

Aven, T.: Foundation of Risk Analysis ( A Knoweledge and Decision - Oriented Perspektive). 

England: John Wiley & Sons, 2005. ISBN 0-471-49548-4.  

 

Publikace podává ucelený přehled o základech provádění analýzy rizik. Neřeší metody nebo 

postupy stanovení potřeby sil a prostředků pro zdolávání mimořádné události. 
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4 ZÁKLADNÍ POJMY 

 

Civilní ochrana  

Je plnění humanitárních úkolů, jejichž cílem je chránit civilní obyvatelstvo před nebezpečím, 

pomoci mu odstranit bezprostřední účinky nepřátelských akcí nebo pohrom a také vytvořit 

nezbytné podmínky pro jeho přežití. Humanitární úkoly jsou uvedeny v I. Dodatkovém 

protokolu k Ženevským úmluvám o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů 

v článku 61. [3] 

 

Ochrana obyvatelstva 

Je plnění úkolů civilní ochrany, {čl. 61 Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z 12. 

srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů (Protokol I), přijatého 

v Ženevě dne 8. června 1977 a publikovaného sdělením pod č. 168/1991 Sb.}, zejména 

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

ochrany jeho života , zdraví a majetku. [11] 

 

Integrovaný záchranný systém  

Koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění 

záchranných a likvidačních prací. [11] 

 

Mimořádná událost  

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. [11] 

 

Přirozené povodně 

Přirozenou povodní je povodeň způsobená přirozenými jevy, zejména dešťovými srážkami, 

táním sněhové pokrývky, chodem ledů.  [19] 
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5 OCHRANA OBYVATELSTVA 

 

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

zákonů (dále jen „zákon o IZS“) je ochrana obyvatelstva definována jako plnění úkolů civilní 

ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření 

k zabezpečení ochrany jeho života , zdraví a majetku. 

Opatření ochrany obyvatelstva jsou uskutečňovány složkami integrovaného záchranného 

systému (dále jen „IZS“), které jsou tvořeny základními složkami: 

• Hasičským záchranným sborem České republiky (dále jen „HZS ČR“), 

• Policií České republiky (dále jen „PČR“), 

• Zdravotnickou záchrannou službou,  

• jednotkami požární ochrany (dále jen „jednotkami PO“) zařazených do plošného 

pokrytí kraje jednotkami PO  

a ostatními složkami integrovaného záchranného systému: 

• vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil (Armáda České republiky), 

• ozbrojené bezpečnostní sbory (mimo PČR), 

• ostatní záchranné sbory (mimo HZS ČR), 

• orgány ochrany veřejného zdraví (např. orgány hygieny), 

• havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, 

• zařízení civilní ochrany, 

• neziskové organizace a sdružení občanů. 
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Obrázek 1  Struktura IZS,  zdroj:  [6] 

 

IZS tvoří pilíř při koordinování činností a postupů jeho jednotlivých složek při přípravě 

na mimořádnou událost, při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva 

před a po dobu vyhlášení krizových stavů (stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu 

a válečný stav). Základním předpokladem pro efektivní realizaci opatření ochrany 

obyvatelstva je jejich zapracování v havarijních a krizových plánech a plánech obrany. 

Odpovědnost za jejich provádění je rozdělena nejen na orgány státní správy a samosprávy, 

ale také na právnické, podnikající fyzické a fyzické osoby. Jinými slovy je věcí nás všech. [6]  

 

5.1 Stručná historie ochrany obyvatelstva 

 

Historický vývoj ochrany obyvatelstva po roce 1935 v ČR je možné rozdělit do časových 

úseků, z nichž každý má svoje významné a charakteristické prvky : 

• období 1935 -1938 představuje civilní protiletecká ochrana první historickou 

etapu existence ochrany obyvatelstva v podmínkách demokracie, která však 

skončila zánikem republiky a vznikem Protektorátu Čechy a Morava a Slovenské 

republiky, 

• poválečné období 1945 -1951 je charakteristické likvidací civilní protiletecké 
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ochrany do roku 1948 a souběžně se změnou politické a vojensko strategické 

situace ve světě a také v Československu její opětovné budování, 

• rozmezí let 1951 - 1957 se vyznačuje vznikem civilní obrany a její výstavbou 

v duchu centralistického pojetí totalitního státu pod přímým vlivem tehdejšího 

Sovětského svazu se zaměřením na ochranu proti konvenčním zbraním v případě 

ozbrojeného konfliktu, 

• v letech 1958 - 1975 plnila civilní obrana úkoly a opatření, spojené s ochranou 

obyvatelstva a národního hospodářství proti použití zbraní hromadného ničení 

v případě ozbrojeného konfliktu. Do řízení civilní obrany se promítly změny ve 

státoprávním uspořádání země v roce 1968, 

• dlouhá časová etapa 1975 -1989 je charakterizována přechodem civilní obrany 

z resortu federálního ministerstva vnitra k resortu federálního ministerstva obrany, 

novou koncepcí ochrany obyvatelstva a snahou právně legalizovat činnost civilní 

obrany při přírodních katastrofách a průmyslových haváriích v období míru, 

• poslední tři časové etapy 1990 – 1992,  od roku 1993 do roku 2000 a po 1.1.2001 

do současnosti se týkají činnosti civilní obrany v podmínkách demokratické 

ČSFR a samostatné České republiky a odrážejí množství systémových, 

organizačních a legislativních změn; mimo jiné i změnu názvu - od roku 1993 se 

hovoří o civilní ochraně a po přijetí nové legislativy v roce 2000 o ochraně 

obyvatelstva. [7] 

 

5.2 Ochrana obyvatelstva v legislativ ě 

 

V současné době je ochrana civilního obyvatelstva upravována několika zákony, které 

z ní činí interdisciplinární obor. Prvním z těchto zákonných úprav je zákon č. 222 /1999 Sb., 

ze dne 14. září  1999, o zajišťování obrany České republiky. Dále následuje zákon 

č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky, zákon o IZS, zákon 

č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a zákon č.  241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro 

krizové stavy. 
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Ochrana obyvatelstva je legislativně upravena zákonem o IZS. Tento zákon vymezuje 

povinnosti k plnění úkolů civilní ochrany hasičským záchranným sborům, vybraným 

ministerstvům, obcím, právnickým, podnikajícím fyzickým a fyzickým osobám.  

Vyhláška Ministerstva vnitra č.  380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva obsahuje podrobné rozpracování úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva, evakuace, 

varování, ukrytí a zřizování zařízení civilní ochrany.  

Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., vymezuje náhrady poskytované hasičskými záchrannými 

sbory krajů právnickým a podnikajícím fyzickým osobám na ochranu obyvatelstva.  

Dne 25. února 2008 přijala vláda České republiky usnesení č. 165 k Vyhodnocení stavu 

realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 

a o Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020. Na rozdíl od 

zákona o IZS, který mezi jinými pojmy vymezuje ochranu obyvatelstva (s odkazem na čl. 61 

Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí 

mezinárodních ozbrojených konfliktů), byla v Koncepci 2006/2015 ochrana obyvatelstva 

charakterizována jako soubor činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších 

zainteresovaných orgánů, organizací, složek a obyvatelstva, prováděných s cílem 

minimalizace negativních dopadů možných mimořádných událostí a krizových situací na 

zdraví a životy lidí a jejich životní podmínky. Toto širší vymezení mělo své opodstatnění 

a ukázalo se jako správné. Z vyhodnocení jednoznačně vyplývá funkčnost systému 

a správnost opatření stanovených pro jednotlivé oblasti ochrany obyvatelstva, stejně tak jako 

nutnost dílčích změn v některých oblastech.  

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 je dokument 

zásadního významu, který zohledňuje přípravu a realizaci opatření k ochraně obyvatelstva 

v kontextu s existujícími, ale také s předpokládanými bezpečnostními hrozbami. Koncepce 

řeší mimo jiné problematiku bezpečné společnosti (úkoly veřejné správy, podnikové sféry 

a občanů), oblast připravenosti pracovníků veřejné správy, právnických a fyzických osob 

včetně školní mládeže, základní organizační a technická opatření ochrany obyvatelstva 

(varování; evakuace; ukrytí; nouzové přežití; ochrana osob před kontaminací; humanitární 

pomoc; spolupráce s neziskovými organizacemi; monitorování radiační, chemické 

a biologické situace; informování obyvatelstva) a otázky plánování a řešení opatření 

k ochraně obyvatelstva pro mimořádné události, nevojenské a vojenské krizové situace, 

včetně připravenosti sil a prostředků a materiálního a finančního zabezpečení.  
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Z koncepce vyplývá Harmonogram realizace opatření ochrany obyvatelstva, který 

obsahuje celkem 18 opatření termínovaných nejdéle do roku 2013 a další čtyři opatření 

s výhledem  do roku 2020. 

Ochrana obyvatelstva je v rámci koncepce vymezena jako soubor činností a postupů 

věcně příslušných orgánů, dalších subjektů i jednotlivých občanů, směřujících k minimalizaci 

negativních dopadů možných mimořádných událostí a krizových situací nevojenského 

charakteru (např. živelní pohromy, havárie nebo teroristické útoky)  na zdraví a životy lidí 

a jejich životní podmínky. Je to nesmírně široká oblast zasahující do mnoha oblastí krizové 

připravenosti obyvatel ČR na mimořádné události. Ústředním správním úřadem ve věcech 

ochrany obyvatelstva je Ministerstvo vnitra a garantem za přípravu a plnění základních 

opatření v oblasti ochrany obyvatelstva je HZS ČR. [13] 

Zákony, které se týkají ochrany obyvatelstva jsou uvedeny v příloze č.1. 

 

5.3 Úkoly ochrany obyvatelstva 

 

Článek 61 Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně 

obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů, definuje civilní ochranu jako plnění některých 

nebo všech níže uvedených humanitárních úkolů, jejichž cílem je chránit civilní obyvatelstvo 

před nebezpečím, pomoci mu odstranit bezprostřední účinky nepřátelských akcí nebo pohrom 

a také vytvořit nezbytné podmínky pro jeho přežití. [3] 

Úkoly civilní ochrany: 

a) hlásné služby, 

b) evakuace, 

c) organizování a poskytování úkrytů, 

d) zatemňování, 

e) záchranné práce, 

f) zdravotnické služby, včetně první pomoci a také náboženská pomoc, 

g) boje s požáry, 

h) zjišťování a označování nebezpečných oblastí, 

i) dekontaminace a podobná ochranná opatření, 

j) poskytování nouzového ubytování a zásobování, 

k) okamžitá pomoc při obnově a udržování pořádku v postižených oblastech, 

l) okamžité opravy nezbytných veřejných zařízení, 
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m) bezodkladné pohřební služby, 

n) pomoc při ochraně předmětů nezbytných k přežití, 

o) doplňující činnosti nezbytné ke splnění výše uvedených úkolů, včetně 

plánování a organizování, ale neomezující se pouze na tuto činnost. 
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6 ZAŘÍZENÍ CIVILNÍ OCHRANY 

 

Zákon o IZS definuje zařízení civilní ochrany bez právní subjektivity (dále jen „zařízení 

CO“) jako součásti právnické osoby nebo obce určené k ochraně obyvatelstva; tvoří je 

zaměstnanci nebo jiné osoby na základě dohody a věcné prostředky. 

Jedná se o organizované a odborně proškolené skupiny osob, které v součinnosti 

s jednotkami požární ochrany mohou na jednotlivých úrovních veřejné správy zabezpečovat 

opatření spojená se záchranou životů, zdraví a majetku a plnit úkoly záchranných 

a likvidačních prací. 

Zařízení CO je tedy jeden z možných a reálných nástrojů obcí, právnických osob 

a podnikajících fyzických osob k plnění úkolů ochrany obyvatelstva a civilní ochrany. Ovšem 

pro zařízení CO doposud nebyly stanoveny výkonnostní normy a proto jsou v ČR minimálně 

využívány. 

Pro zařízení CO lze využít i členy jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí (JPO V), 

kteří nejsou zařazeni do jednotky. 

 

6.1 Druhy za řízení civilní ochrany 

 

Dle zákona o IZS se zřizují zařízení CO bez právní subjektivity a jejich rozdělení je 

uvedeno ve vyhlášce ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů 

ochrany obyvatelstva. Zařízení CO se rozdělují do 11 skupin: 

1. Zařízení pro zajištění evakuace.  

2. Zařízení pro zajištění nouzového přežití a organizované humanitární pomoci.  

3. Zařízení pro nouzové zásobování vodou.  

4. Zařízení pro poskytování první pomoci.  

5. Zařízení pro provádění prací spojených s vyprošťováním osob a k odstraňování 

následků mimořádných událostí.  

6. Zařízení pro zjišťování a označování nebezpečných oblastí.  

7. Zařízení pro zabezpečení dekontaminace terénu.  

8. Zařízení pro zabezpečení dekontaminace osob a oděvů.  

9. Zařízení pro zabezpečení dekontaminace věcných prostředků.  

10. Zařízení pro zabezpečení ukrytí osob ve stálých úkrytech.  
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11. Zařízení pro zabezpečení výdeje prostředků individuální ochrany. 

 

6.2 Postup p ři zřizování za řízení civilní ochrany 

 

Postup při zřizování zařízení CO se řídí vyhláškou ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., 

k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.  

Oprávněny zřizovat zařízení CO jsou:  

• obecní úřad obce s rozšířenou působností,  

• obce,  

• právnické osoby a podnikající fyzické osoby.  

 

Obec, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba může požádat hasičský záchranný 

sbor kraje o vyjádření k účelnosti zřízení zařízení CO. Hasičský záchranný sbor kraje zašle 

zřizovateli vyjádření do 30 dnů, kde uvede pro jaký účel je vhodné zařízení CO zřídit 

a doporučí personální složení. Další postupy jsou pro hasičský záchranný sbor kraje 

stanoveny v interních pokynech. [10] 
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7 JEDNOTKY POŽÁRNÍ OCHRANY 

 

Jednotkou PO se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami 

(hasiči), požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany. 

Základním posláním jednotek požární ochrany je chránit životy a zdraví obyvatel 

a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, které 

ohrožují život a zdraví obyvatel, majetek nebo životní prostředí a které vyžadují provedení 

záchranných, resp. likvidačních prací. 

Dle vyhlášky 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany vykonávají 

jednotky PO na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel zásah, při kterém: 

a) zdolávají požáry, 

b) provádí záchranné a likvidační práce, 

c) podílí se na evakuaci obyvatel, 

d) podílí se na označování oblastí s výskytem nebezpečných látek, 

e) podílí se na varování obyvatel, 

f) podílí se na dekontaminaci postižených obyvatel nebo majetku, 

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

přežití. 

Jednotka PO vykonává na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel jen takovou činnost 

uvedenou výše, která odpovídá jejímu zařazení v plošném pokrytí a její dislokaci ve vztahu 

k vnější zóně havarijního plánování a k havarijnímu plánu kraje. 

Jednotky PO působí buď v organizačním řízení nebo v operačním řízení. Organizačním 

řízením se rozumí činnost k dosažení stálé organizační, technické a odborné způsobilosti sil 

a prostředků požární ochrany k plnění úkolů jednotek PO. Tímto se rozumí činnost související 

s udržováním a zvyšováním odborné a fyzické způsobilosti hasičů (školení, výcvik), údržbou 

požární techniky a dalších prostředků požární ochrany, apod. 

Operačním řízením se rozumí činnost od přijetí zprávy o vzniku požáru nebo jiné 

mimořádné události až po návrat sil a prostředků na místo stálé dislokace. Do těchto činností 

se zahrnuje výjezd jednotky PO, jízda na místo zásahu, provádění záchranných, resp. 

likvidačních, prací, apod. [17] 
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7.1 Druhy jednotek požární ochrany 

 

Dle zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně jsou jednotkou požární ochrany: 

• jednotka hasičského záchranného sboru kraje, která je složena z příslušníků 

hasičského záchranného sboru určených k výkonu služby na stanicích hasičského 

záchranného sboru kraje, 

• jednotka hasičského záchranného sboru podniku, která je složena ze zaměstnanců 

právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kteří vykonávají činnost v této 

jednotce jako své zaměstnání, 

• jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, která je složena z fyzických osob, které 

nevykonávají činnost v této jednotce požární ochrany jako své zaměstnání, 

• jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku, která je složena ze zaměstnanců 

právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kteří nevykonávají činnost v této  

jednotce požární ochrany jako své zaměstnání. 

Na každý druh jednotky PO jsou stanoveny odlišné nároky z hlediska jejich operační 

hodnoty, dané dobou výjezdu od nahlášení mimořádné události a maximální dobou dojezdu 

na místo zásahu, a odlišné nároky na osoby, vykonávající činnost v těchto jednotkách, 

z hlediska odborné, fyzické, zdravotní a psychické způsobilosti. [17] 

 

7.2 Operační hodnota jednotek požární ochrany 

 

Každý druh jednotky PO má pro účely operačního řízení určitou hodnotu. Tato hodnota 

vypovídá o schopnosti jednotky PO zahájit a provádět plnění úkolů v operačním řízení na 

místě zásahu. Operační hodnotu jednotky PO tvoří: 

• doba výjezdu jednotky PO z místa své trvalé dislokace po vyhlášení poplachu,  

• územní působnost jednotky PO (doba jízdy, resp. vzdálenost, na místo zásahu).  

 

Doba výjezdu jednotky PO je stanovena vyhláškou č. 247/2001, o organizaci a činnosti 

jednotek PO.  

Územní působností jednotky PO se rozumí optimální vzdálenost pro dojezd určitého 

druhu jednotky k místu zásahu, která vymezuje území jejího standardního působení, 

tzv. "hasební obvod". Vyjadřuje se buď v minutách nebo v kilometrech (při rychlosti jízdy 
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vozidla 45 - 60 km/h dle místních podmínek). Při stanovení územní působnosti jednotek PO 

se vycházelo ze statistické analýzy zásahů jednotek PO a v potaz se braly i zkušenosti 

z ostatních evropských států. [17] 

 

7.3 Kategorie jednotek požární ochrany 

 

Pro účely plošného pokrytí území ČR jednotkami PO se dle operační hodnoty dělí 

jednotky PO do šesti kategorií - JPO I až JPO VI. Jednotlivé rozdělení do kategorií je 

uvedeno v tabulce č. 1 v příloze č. 2. 

Jednotky PO kategorie JPO I až JPO III na výzvu územně příslušného operačního 

a informačního střediska HZS ČR provádí zásah i mimo katastrální území obce v níž jsou 

dislokovány. Jednotky PO kategorie JPO IV až JPO VI plní úkoly jednotky v místně 

příslušném katastrálním území obce nebo areálu podniku svého zřizovatele, příp. na výzvu 

územně příslušného operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru 

poskytují speciální techniku. Po dohodě se zřizovatelem mohou být jednotky kategorie JPO 

IV až JPO VI využívány k zásahům i mimo svůj územní obvod. [17] 

Tabulka přehledu působnosti jednotky PO, maximální doby výjezdu, dojezdové 

vzdálenosti atd. podle jednotlivých kategorií je uvedena v tabulce č. 2 přílohy č. 2. 

 

7.4 Plošné pokrytí jednotkami požární ochrany   

 

Systém vytvářený jednotkami PO chrání životy lidí a nemůže být založen na náhodě nebo 

jen na vůli pomoci. Ze společenského hlediska se každá země snaží řešit bezchybnou funkci 

tohoto systému a najít optimální míru nákladů na jeho fungování. Všechny jednotky PO 

nemohou být vybaveny ani vycvičeny stejně. Ministerstvo vnitra, HZS krajů při přidělování 

vybrané požární techniky a dotací musí optimalizovat její umístění a dislokaci jednotek PO. 

Náklady na vybranou požární techniku nutí k jejímu předurčení pro více obcí, tzn. k vybavení 

jednotek PO s územní působností. 

Plošné pokrytí je systém organizace jednotek PO pro likvidací požárů a záchranné práce 

na celém území republiky. Je zaměřen na vytvoření takových vazeb mezi různými jednotkami 

PO, které povedou k lepší efektivnosti ve využití speciální požární techniky, odbornosti členů 

jednotek PO a účelnějšímu rozdělování dotací obcím pro dobrovolné jednotky PO. Jde o to 



 

 - 17 - 

vytvořit systém, který by nedovolil porušit minimální úroveň nezbytnou pro jistotu občanů 

z hlediska záchrany jejich životů a majetku před požáry a jinými mimořádnými událostmi.  

Plošné pokrytí vychází z § 65 odst. 6 a přílohy č. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů; dále je upraveno § 1 a přílohou č. 1 vyhlášky 

Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve 

znění vyhlášky č. 226/2005 Sb., § 5 nařízení vlády č. 172/2001 k provedení zákona o požární 

ochraně ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb. a usnesením vlády č. 646/1994. 

Stupeň nebezpečí území obce se stanovuje na základě ohodnocení míry rizika vzniku 

mimořádné události v katastrálním území dané obce v závislosti na počtu obyvatel trvale 

žijících v tomto katastrálním území, charakteru katastrálního území a počtu zásahů jednotek 

PO za rok v daném katastrálním území. Tato základní kritéria charakterizují pravděpodobnost 

vzniku mimořádné události v daném katastrálním území obce. Vyšší počet obyvatel, 

historická zástavba, rekreační oblasti, průmyslové oblasti či dopravní uzly zvyšují 

pravděpodobnost vzniku požárů či jiných mimořádných událostí. S ohledem na odlišnost 

těchto rizik je nutno i odlišně zabezpečit dané katastrální území obce. 

Stanovení doby dojezdu jednotek PO a minimálního množství sil a prostředků jednotek 

PO vychází ze statistické analýzy zásahové činnosti jednotek PO, jejich operační hodnoty, 

standardů obvyklých i v jiných evropských státech a ze společensky přijatelné míry rizika 

z hlediska nutnosti zásahu jednotek PO. 

Stanovení maximální doby dojezdu jednotek PO vychází zejména z pravděpodobnosti 

záchrany lidského života a průměrné plochy požáru v závislosti na době dojezdu jednotek PO 

a dále z ekonomické únosnosti negativních následků způsobených požárem, resp. jinou 

mimořádnou událostí. [2]  
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8 CHARAKTERISTIKA OLOMOUCKÉHO KRAJE 

Olomoucký kraj leží na severu území NUTS II - Střední Morava. Směrem na sever 

Olomoucký kraj sousedí s Polskem, se kterým tvoří 104 km dlouhou státní hranici, kde se 

nacházejí 3 silniční celní přechody (Bílý Potok – Paczków, Mikulovice – Glucholazy, Zlaté 

Hory – Konradów). Na východě Olomoucký kraj sousedí s Moravskoslezským krajem, na 

jihu se Zlínským a Jihomoravským krajem a na západě s krajem Pardubickým. 

Kraj tvoří pět významných regionů:Olomoucko, Prostějovsko, Přerovsko, Šumpersko, 

a Jesenicko na jejichž území jsou vytvářeny mikroregiony a jiná sdružení obcí. Správním 

střediskem kraje a jeho přirozeným centrem je Statutární město Olomouc ve kterém sídlí 

Krajský úřad Olomouckého kraje. [20] 

Mapa Olomouckého kraje je umístěna v příloze č. 3. 

 

8.1 Kraj v číslech 

 

tabulka 1  Kraj v číslech, zdroj:  [18] 

Rozloha 526 702 ha (6,5% celkové rozlohy České republiky) 

Počet obcí 398 (z toho 13 obcí s rozšířenou působností) 

Hustota osídlení 121,5 obyvatel/km2 

Počet obyvatel (k 30.6. 2008) 641 791 

Nejvyšší bod Praděd (1491 m. n. m.) 

Nejnižší bod Hladina řeky Moravy u Kojetína (190 m. n. m.) 

 

8.2 Reliéf 

 

Na území kraje jsou zastoupeny všechny typy reliéfu od rovin v jižní části až po značně 

členitý horský terén na severu a severovýchodě. 

Kraj leží v oblasti, která je tvořena na severu u hranice s Polskem Žulovskou 

pahorkatinou, která přechází v Rychlebské hory, na východě pohořím Hrubého a Nízkého 

Jeseníku. Na západní straně přechází Kralický Sněžník do Hanušovické vrchoviny, 

na jihozápadě území Zábřežská vrchovina a Prostějovská pahorkatina přechází do Drahanské 
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vrchoviny. Na jihu je území kraje lemováno Hostýnskými vrchy. Celým územím kraje 

prochází Hanušovická vrchovina a velká část Hrubého Jeseníku.  

Roviny se vyskytují v nadmořských výškách okolo 200 m, pahorkatiny v nadmořských 

výškách 200m až 700m a vrchoviny v nadmořských výškách nad 1300 m. [20] 

 

8.3 Chráněná území 

 

Na území kraje jsou velkoplošná i maloplošná chráněná území. Chráněná krajinná oblast 

(CHKO) Jeseníky se nachází na severním okraji Moravy a české části Slezska na pomezí 

Moravskoslezského a Olomouckého kraje na území okresů Bruntál, Jeseník a Šumperk. 

Oblast zahrnuje Hrubý Jeseník a přilehlé části Hanušovické a Zlatohorské vrchoviny.  

Území CHKO Litovelské Pomoraví zaujímá úzký 3 - 8 km široký pruh lužních lesů a luk 

kolem řeky Moravy mezi městy Olomouc a Mohelnice. V působnosti Správy CHKO 

Litovelské Pomoraví jsou také národní přírodní rezervace Strabišov-Oulehla, Špraněk, 

Zástudánčí a Žebračka a národní přírodní památky Chropyňský rybník, Křéby, Park v Bílé 

Lhotě, Na skále, Státní lom, Růžičkův lom a Hrdibořické rybníky. [20] 

 

8.4 Klimatická charakteristika kraje 

 

Pro CHKO Jeseníky s rozsáhlými zbytky horských bučin, suťových lesů i přežívajících 

klimaxových smrčin jsou charakteristické velké klimatické rozdíly na poměrně krátké 

vzdálenosti, což úzce souvisí s velkými rozdíly v nadmořské výšce. Západní hranice 

kontinentálního klimatu se zde setkává s vlivy klimatu atlantického. Oblast Hané je proti 

tomu teplotně vyrovnaná, s příznivým teplotním klimatem.  [20] 

 

8.5 Hydrologická charakteristika kraje 

 

Hlavním vodním tokem regionu je řeka Morava. Povodí této řeky se line podélně celým 

územím kraje a je osou její říční sítě. Rozděluje její přítoky na západní část charakterizovanou 

Zábřežskou vrchovinou a s přítoky Moravskou Sázavou, Mirovkou, Třebůvkou, Valovou, 

Blatou a Hanou, a jesenickou část s přítoky Oskava a Benkovský potok. Z oblasti Libavá 
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přitéká řeka Bystřice a z oblasti Přerovska řeka Bečva a Moštěnka.V podhorských oblastech 

mají přítoky bystřinný ráz, přitékají z oblastí bohatých na srážky. 

Na jihu Moravy se řeka Morava vlévá do Dunaje a s ním později do Černého moře. 

Morava pramení na svahu Králického Sněžníku ve výšce 1 380 m. n. m. Malá část území 

Olomouckého kraje patří k povodí řeky Odry, ústící do Baltského moře. Značná část rozlohy 

kraje je vymezena jako chráněná oblast přirozené akumulace vod. [20] 

 

8.6 Vodní díla 

 

Na území kraje jsou vybudována vodní díla plnící funkci regulace vodních toků 

(Plumlov, Nemilka, Lesenice, Leština ) nebo zadržení vody k zavlažování zemědělských 

kultur ( Tršice ), k výrobě elektrické energie (Dlouhé Stráně ) či jinému průmyslovému účelu 

(odkaliště - Přerov ). 

Některé vodní díla (Plumlov, Nemilka ) jsou také využívána k rekreačním účelům nebo 

rybolovu. [20] 

 

8.7 Povod ňová charakteristika kraje 

 

Povodňová charakteristika kraje je odlišná pro Jesenicko, Šumpersko a částečně 

Přerovsko v porovnání s ostatními částmi kraje. Z důvodu podhorského charakteru tohoto 

území je zde větší míra vzniku přirozených povodní v okolí řek s velkým dynamickým 

účinkem na okolí, zejména při prudkých deštích nebo prudkém tání sněhu,zejména na 

Jesenicku v okolí vodních toků Bělé a Staříče v obcích Lipová lázně, Jeseník, Bělá pod 

Pradědem, Česká Ves, Písečná a Mikulovice, řeky Vidnávka v obcích Žulová, Velká Kraš, 

Vidnava. Na Šumpersku především v okolí toku řeky Desná a spodních koryt řek, zvláště 

před jejich vtokem do Moravy. Tato řeka je téměř v celém svém toku a se svými přítoky 

Bystřicí a Oskavou příčinou vzniku záplavových oblastí na Olomoucku a částečně Přerovsku, 

kde také vznik záplavových oblastí způsobuje řeka Bečva. Záplavová území v těchto 

oblastech jsou plošně velmi rozsáhlá s delší dobou poklesu vody. 

Nebezpečí vzniku zvláštních povodní (způsobené poruchou vodních děl vzdouvající nebo 

akumulující povrchovou vodou a staveb využívajících jejich energetický potenciál.) je 
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minimalizováno technickým provedením hrází a zpracovanými manipulačními nebo 

provozními řády těchto vodních děl. [20] 

 

8.8 Demografická charakteristika kraje 

 

Demografický vývoj lze za uplynulých 10 let charakterizovat pokračujícím úbytkem 

osob. Prognóza vývoje počtu obyvatel do roku 2010 předpovídá mírný pokles počtu obyvatel 

kraje. Ve městech nad 10000 obyvatel žije většina, to je 49 % obyvatel kraje. 

Olomoucký kraj je počtem 641 791 obyvatel šestý nejlidnatější mezi 14 kraji v České 

republice, tj. 6,2% z celkového počtu obyvatel České republiky. [20] 

tabulka 2   Počet obyvatel ke dni 30.6. 2008, zdroj:  [20] 

 Celkem Muži Ženy 

Kraj celkem 641 791 313 286 328 505 

Z toho okres:    

Olomouc  230 607 111 881 118 726 

Přerov 135 165 66 120 69 045 

Šumperk 124 457 61 253 63 222 

Prostějov 109 979 53 412 56 567 

Jeseník 41 565 20 620 20 945 
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9 ANALÝZA RIZIK V OLOMOUCKÉM KRAJI 

 

Existuje celá řada metod na určování analýzy rizik. Každá metoda je specifická 

a vyžaduje odlišná data. Na základě dostupných dat jsem si pro plošné posouzení 

Olomouckého kraje vybrala program SFÉRA. 

 

9.1 Program SFÉRA 

 

Program SFÉRA byl vyvinut s cílem vytvořit srozumitelný a pokud možno uživatelsky 

jednoduchý nástroj pro analytickou práci nebo jednoduchý rozhodovací proces. Je to nástroj 

pro tvorbu analýzy rizika území, určený pro tvorbu havarijních plánů.  

Konstrukce programu SFÉRA umožňuje řešení složitých problémů týmovou prací. Lze 

řešit několik analýz nebo rozhodovacích variant najednou a paralelně porovnávat 

výsledky.Výstupy programu jsou velmi přehledné a jednoznačné ve formě tabulek a grafů. 

Program je rozdělen do šesti samostatných částí (oken), které na sebe navazují 

v posloupnosti pracovního postupu při tvorbě analýzy. Okna jsou určena pro následující 

funkce: [8] 

1. Okno s názvem „Matice“ pro tvorbu kontingenční tabulky.  

2. Okno s názvem „Vztahy“ pro zobrazování okamžitých souvislostí mezi 

jednotlivými prvky v kontingenční tabulce. 

3. Okno s názvem „Průvodce zadáním dat“ pro zadávání dalších údajů 

k jednotlivým prvkům v kontingenční tabulce. 

4. Okno s názvem „Hodnoty prvků“ pro zadávání dalších parametrů k jednotlivým 

prvkům před konečným výpočtem. 

5. Okno s názvem „Výsledky“ pro zobrazení výstupů v grafické podobě nebo 

v influenčním stromu. 

6. Okno s názvem „Soubory projektů“ pro import několika projektů najednou. 

 

 

 

 



 

 - 23 - 

9.2 Práce v programu SFÉRA 

 

Pro práci s programem SFÉRA jsem si vytipovala s pomocí HZS 36 rizik na území 

Olomouckého kraje, které jsem posléze pomocí zkratek zapsala do programu a vytvořila 

matici prvků. Tabulka rizik je uvedena v příloze č. 4. V programu SFÉRA jsem dále zadala 

možné návaznosti rizik (sinergické a domino efekty). Matice prvků se následně převedla na 

kontingenční tabulku, kde jsem zadávala pravděpodobnosti jednotlivých rizik a zranitelnost. 

Přehled pravděpodobností je uveden v příloze č. 5. Jako zranitelnost jsem si vybrala 5 hodnot 

– lidé, zvířata, objekty, ekonomika a životní prostředí. Vstupní hodnoty jsem zadávala na 

základě dostupných statistických dat a pokud nebyla validní statistická data k dispozici, 

použila jsem kvalifikovaný odhad nebo empirickou zkušenost. Výsledná kontingenční tabulka 

převedená do programu Microsoft Excel je uvedena v příloze č. 6. 

 

 

Obrázek 2  Matice prvků 
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Obrázek 3 Kontingenční tabulka 

 

Výsledky kontingenční tabulky jsem importovala do programu Microsoft Excel a vytvořila 

graf pro hodnotu indexu zranitelnosti a graf pro hodnotu procentuálního vlivu. Pořadové číslo 

jednotlivých rizik je uvedeno v příloze č. 4. 
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Graf 1 Hodnota indexu zranitelnosti  
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Graf 2  Hodnota procentuálního vlivu  

 

 

 

 

 

 



 

 - 26 - 

9.3 Výsledky provedené analýzy 

 

Výsledky kontingenční tabulky jsem zpracovala do grafů, kde se dá přehledně vyčíst 

pořadí jednotlivých rizik, jejichž pořadová čísla jsou uvedena v příloze č. 4. 

Mezi nejpravděpodobnější rizika patří povodně, požár, poruchy v zásobování elektřinou a 

únik toxických látek a poruchy v zásobování vodou. Jako nejméně pravděpodobné vyšly 

rizika války, zemětřesení a pádu kosmického tělesa.  

Nejvíce ohrožující vyšlo riziko přirozených povodní. Dále se v mé práci budu zabývat 

evakuací a nouzovým přežitím obyvatelstva ohroženého povodněmi. Stanovím potřebné síly a 

prostředky a zjistím, zda je jejich počet dostačující či nikoliv.  
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10 PLOŠNÉ ROZMÍSTĚNÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY 

V OLOMOUCKÉM KRAJI PRO EVAKUACI A NOUZOVÉ P ŘEŽITÍ 

PŘI VZNIKU PŘIROZENÝCH POVODNÍ 

 

Potřebné počty jednotek PO pro evakuaci a nouzové přežití vypočítám podle vyhlášky 

380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Je zde stanoven potřebný 

počet osob na chod evakuačního a přijímacího střediska a také na chod zařízení pro nouzové 

přežití. Ovšem chybí zde, pro kolik osob je tento počet dostačující. Podle expertního odhadu 

a také zkušeností z minulých let odhadnu pro kolik osob postižených mimořádnou událostí je 

počet uvedený v této vyhlášce dostačující. Jako osoby, které budou obsluhovat a zajišťovat 

chod evakuačního a přijímacího střediska a zařízení pro nouzové přežití jsem určila 

příslušníky JPO V. Příslušníci JPO V budou chod zajišťovat především v prvních dnech 

a dále se o chod těchto zařízení budou starat pracovníci humanitárních organizací (ADRA, 

ČČK, Arcidiecézní charita, Armáda spásy), s kterými jsou uzavřeny smlouvy o poskytnutí 

pomoci na vyžádání a dobrovolníci. 

S pomocí zařízení CO se nepočítá. Na základě zkušeností je těchto zřízených zařízení 

velice málo (v Olomouckém kraji je pouze 1 zařízení) a je zde také nezájem ze strany 

právnických a podnikajících fyzických osob z hlediska vysokých finančních nákladů 

a neochoty se k něčemu zavazovat, proto budu počítat s pomocí JPO V. 

Tento předpoklad nasazení JPO V se už osvědčil při povodních v minulých letech (1997, 

2002, 2006). Nejvíce postižených osob mimořádnou událostí a tudíž největší nasazení 

jednotek se odehrálo při 100-letých povodních v roce 1997. Proto budu počty příslušníků 

modelovat na tuto situaci, respektive na Q100 (100-leté povodně). 

 

10.1 Přirozené povodn ě 

 

Přirozenou povodní je povodeň způsobená přirozenými jevy, zejména: 

• dešťovými srážkami, 

• táním sněhové pokrývky, 

• chodem ledů. 
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Typy přirozených povodní: 

• zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě 

v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na 

podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků, 

• letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti, vyskytují se 

zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na 

středních a větších tocích, 

• letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (přívalovými 

dešti, i přes 100 mm na několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území, 

mohou se vyskytovat kdekoliv, mají extrémně rychlý průběh. Tyto povodně jsou 

někdy označovány jako "bleskové povodně",  

• zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích, i při relativně menších 

průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů. 

 

Kromě typu přirozené povodně, který je nositelem informace o původu, období a místu 

výskytu povodně, rozeznáváme rovněž povodně podle jejich rozsahu, a to místní a 

regionální. [19] 

 

10.2  Evakuace 

 

Evakuace obyvatelstva, jako jeden ze základních způsobů ochrany obyvatelstva, je 

souhrnem opatření zabezpečujících přemístění osob, hospodářského zvířectva a věcných 

prostředků (strojů, zařízení a materiálu) v daném pořadí priority, z ohroženého prostoru na 

jiné území.  

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí do 

míst, která zajišťují pro obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení 

a pro věci uskladnění. Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených 

mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, řízení 

evakuačních opatření, nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost k zajištění 

minimalizace následků mimořádné události.  

Evakuace se přednostně se plánuje pro tyto skupiny obyvatelstva:  [4] 

• děti do 15 let, 
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• pacienty ve zdravotnických zařízeních, 

• osoby umístěné v sociálních zařízeních, 

• osoby zdravotně postižené, 

• doprovod výše uvedených osob. 

 

10.2.1 Rozdělení evakuace 

 

Z hlediska rozsahu opatření se evakuace obyvatelstva dělí na: 

• Objektovou evakuaci – evakuace obyvatelstva 1 budovy nebo malého počtu 

obytných budov, administrativně správních budov, technologických provozů 

a dalších objektů. 

• Plošnou evakuaci – evakuace obyvatelstva části nebo celého urbanistického celku, 

případně většího územního prostoru. 

• Všeobecnou evakuaci – podléhají ji všechny kategorie osob. 

•  Částečnou evakuaci – podléhají ji některé nebo všechny následující kategorie 

osob (děti do 6-ti let s individuálním doprovodem, děti do 15-ti let se společným 

doprovodem, pacienti zdravotnických lůžkových zařízení, osob přestárlé a osoby 

tělesně postižené). 

Z hlediska doby trvání se evakuace obyvatelstva dělí na: 

• Krátkodobou evakuaci – ohrožení nevyžaduje dlouhodobé opuštění domova, pro 

evakuované obyvatelstvo se nezabezpečuje náhradní ubytování a nerealizují se 

opatření k zajištění nouzového přežití obyvatelstva. 

• Dlouhodobou evakuaci – ohrožení vyžaduje dlouhodobý pobyt mimo domov, pro 

evakuované obyvatelstvo  je nutno zabezpečit náhradní ubytování a v potřebném 

rozsahu organizovat opatření k zajištění nouzového přežití obyvatelstva. 

Z hlediska způsobu realizace se evakuace obyvatelstva dělí na: 

• Samovolnou evakuaci – proces evakuace není řízen a obyvatelstvo jedná dle 

vlastního uvážení. 

• Samoevakuaci – proces evakuace je řízen a evakuované osoby se přemisťují 

pouze s použitím vlastních dopravních prostředků nebo pěšky. 

• Evakuaci se zajištěním dopravy – proces evakuace je řízen, evakuované osoby se 

přemisťují jak s využitím vlastních dopravních prostředků nebo pěšky, tak 
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s použitím dopravních prostředků hromadné přepravy zajištěných orgány 

pověřenými řízením evakuace. 

V závislosti na zvolené variantě řešení ohrožení se evakuace obyvatelstva dělí na: 

• Přímou evakuaci – prováděnou bez předchozího ukrytí evakuovaných osob. 

• Evakuaci s ukrytím – prováděnou po předchozím ukrytím evakuovaných osob 

a po snížení prvotního nebezpečí. [4] 

 

10.3 Nouzové p řežití 

 

Zabezpečení opatření nouzového přežití představuje souhrn činností a postupů věcně 

příslušných orgánů, dalších zainteresovaných subjektů a samotných občanů prováděných 

s cílem minimalizovat negativní dopady mimořádných událostí a krizových situací na zdraví 

a životy postiženého obyvatelstva.  

Opatření nouzového přežití zpravidla navazují na evakuaci obyvatelstva z postiženého 

území nebo jsou realizována přímo v prostoru mimořádné události nebo v zóně havarijního 

plánování. 

Opatření nouzového přežití jsou zabezpečována nepřetržitě po dobu, po kterou situace 

postiženého obyvatelstva vyžaduje plnění mimořádných opatření k zachování jeho zdraví, 

života a životních potřeb. 

Opatření nouzového přežití obyvatelstva jsou realizována v oblasti nouzového ubytování, 

nouzového zásobování potravinami, nouzového zásobování pitnou vodou, nouzových 

základních služeb obyvatelstvu, nouzových dodávek energií, organizování humanitární 

pomoci a rozdělení odpovědnosti za provedení opatření pro nouzové přežití obyvatelstva. 

Realizace opatření nouzového přežití jsou zpravidla ukončena návratem postiženého 

obyvatelstva do původních bydlišť a obnovení funkce infrastruktury v nich, nebo situací, kdy 

v prostorech, do kterých byly osoby evakuací umístěny, bude stávající infrastruktura schopna 

zabezpečovat potřeby původního i evakuovaného obyvatelstva a mimořádná opatření již 

nebudou nutná, případně přesídlením postiženého obyvatelstva do nových domů nebo 

sídlišť. [4] 
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10.4 Zabezpečení evakuace a nouzového p řežití 

 

Dle vyhlášky 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva se určí 

složení obsluhy pro zajištění evakuace a nouzového přežití. 

Zařízení pro zajištění evakuace tvoří: 

• obsluha evakuačního střediska (dále jen „ES“) složená z velitele, nejméně 

2 pomocníků a dále osob vykonávajících doprovod v počtu potřebném podle 

organizace dopravy, 

• obsluha přijímacího střediska (dále jen „PS“) složená z velitele, nejméně 

2 pomocníků a osob zabezpečujících péči o evakuované v místě ubytování. 

Zařízení pro zajištění nouzového přežití (dále jen „ZNP“) a organizované humanitární 

pomoci tvoří: 

• obsluha zařízení pro nouzové ubytování a stravování složená podle charakteru 

a velikosti zařízení, nebo 

• skupina humanitární pomoci složená z velitele a 2 až 4 pomocníků. 

 

 

Obrázek 4  Rozpis obsluh ES, PS, ZNP 

 

Obsluhu jednotlivých zařízení budou provádět především členové JPO V, vyčlenění 

pracovníci obecních úřadů, humanitárních organizací a dobrovolníci. 

ES PS ZNP 

velitel ES 

2 pomocníci 

doprovod 
péče o evakuované 

2 pomocníci 

velitel PS 

2 – 4 pomocníci 

velitel ZNP 
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Pořádkové zabezpečení evakuace zajišťuje zpracovatel evakuačního plánu v součinnosti 

s příslušným orgánem veřejné správy. Zahrnuje zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti 

v průběhu celé evakuace. 

Dopravní zabezpečení evakuace zajišťuje zpracovatel evakuačního plánu v součinnosti 

s příslušným orgánem veřejné správy. U organizované hromadné přepravy osob zabezpečuje 

zásobování pohonnými hmotami. 

Zdravotnické zabezpečení evakuace, jež v prvé řadě zahrnuje zabezpečení poskytování 

předlékařské zdravotnické pomoci, převozu do zdravotnických zařízení a zabezpečení 

hygienicko-epidemiologických opatření, zajišťuje zpracovatel evakuačního plánu 

v součinnosti s příslušným orgánem veřejné správy. 

Zabezpečení ubytování, zásobování a distribuce zásob zajišťuje zpracovatel evakuačního 

plánu na základě uzavřených smluv nebo na základě mimořádných pravomocí. Zahrnuje 

v prvé řadě zabezpečení nouzového stravování a zásobování pitnou vodou, potravinami 

a nouzovými příděly předmětů nezbytných k přežití. 

Zpracovatel evakuačního plánu zajišťuje mediální zabezpečení evakuace, které zahrnuje 

zejména zabezpečení varování obyvatelstva, vydání návodů pro chování obyvatelstva a 

následné předání potřebných tísňových informací. 

Jednotlivé rozpisy směn pro 1. den evakuace jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

 

tabulka 3 Příjmová denní směna A 

Příjmová denní sm ěna A 

č. název pozice  náplň práce 

1 velitel ES zabezpečuje organizaci provozu ES, zodpovídá za příjem osob 

2 pomocník ES provádí evidenci příjmu evakuovaných osob a podává základní informace 

3 pomocník ES provádí evidenci příjmu evakuovaných osob a podává základní informace 

4 velitel PS zabezpečuje organizaci provozu PS, zodpovídá za příjem osob 

5 pomocník PS 
provádí příjem a přerozdělení evakuovaných osob do míst nouzového 

ubytování 

6 pomocník PS 
provádí příjem a přerozdělení evakuovaných osob do míst nouzového 

ubytování 

7 velitel ZNP  organizuje příjem a výdej humanitárního materiálu 

8 
pomocník 

ZNP 
provádí výdej humanitárního materiálu, následně pomáhá zabezpečovat chod 

ZNP 

9 
pomocník 

ZNP 
provádí výdej humanitárního materiálu, následně pomáhá zabezpečovat chod 

ZNP 
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10 
pomocník 

ZNP 
zabezpečuje organizaci a výdej stravy 

11 
pomocník 

ZNP zabezpečuje organizaci a výdej stravy 

 
vedoucí 

zdravotník 
organizuje poskytnutí předlékařské zdravotnické pomoci a rozhoduje o odsunu 

postižených do zdravotnických zařízení 

 zdravotník 
provádí poskytnutí předlékařské zdravotnické pomoci a  zabezpečuje 

hygienicko-epidemiologická opatření 

 
pořádková 

hlídka 
zabezpečuje pořádek a bezpečnost  

 psycholog psychologická pomoc 

 

pracovník 
duchovní 

služby 
náboženská a duchovní pomoc 

 

tabulka 4   Osmihodinová denní směna 

Osmihodinová denní sm ěna B 

č. název pozice náplň práce 

1 velitel PS zabezpečuje organizaci provozu PS, zodpovídá za příjem osob 

2 velitel ZNP  organizuje příjem a výdej humanitárního materiálu 

3 pomocník ZNP 
provádí výdej humanitárního materiálu, následně pomáhá 

zabezpečovat chod ZNP 

4 pomocník ZNP 
provádí výdej humanitárního materiálu, následně pomáhá 

zabezpečovat chod ZNP 

5 pomocník ZNP zabezpečuje organizaci a výdej stravy 

6 pomocník ZNP zabezpečuje organizaci a výdej stravy 

 humanitární pracovníci pomáhají zabezpečovat chod ZNP 

 vedoucí zdravotník 
organizuje poskytnutí předlékařské zdravotnické pomoci 

a rozhoduje o odsunu postižených do zdravotnických zařízení 

 pořádková hlídka zabezpečuje pořádek a bezpečnost  

 psycholog psychologická pomoc 

 pracovník duchovní služby náboženská a duchovní pomoc 

 

tabulka 5   Osmihodinová noční směna C 

osmihodinová no ční sm ěna C 

č. název pozice náplň práce 

1 velitel ZNP  organizuje příjem a výdej humanitárního materiálu 

  humanitární pracovníci pomáhají zabezpečovat chod ZNP 

 vedoucí zdravotník 
organizuje poskytnutí předlékařské zdravotnické pomoci 

a rozhoduje o odsunu postižených do zdravotnických zařízení 
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 pořádková hlídka zabezpečuje pořádek a bezpečnost  

 

Pro druhý a další den se počítá pouze s chodem ZNP. Chod ZNP budou zabezpečovat 

z části příslušníci JPO V a humanitární pracovníci, se kterými jsou uzavřené smlouvy 

o pomoci na vyžádání a dobrovolníci. 

 

10.5 Počet jednotek požární ochrany 

 

Pro evakuaci a nouzové přežití při povodních se počítá především s pomocí JPO V. 

Ovšem z celkového počtu příslušníků těchto jednotek se musí vyčlenit síly, které budou 

nadále plnit úkoly na úseku požární ochrany a také síly, které budou zabezpečovat 

protipovodňová opatření (např. stavění povodňových hrází, čerpání vody ze sklepů, 

odstraňování bahna, atd.).  

Podle přílohy č. 4 vyhlášky 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO budu 

vycházet z údaje, že základní početní stav JPO V je 9 členů a počet členů v pohotovosti pro 

výjezd je 4. 

  Z celkového počtu 9 členů budou při povodních požární ochranu nadále udržovat 4 

členové JPO V (ve zmenšeném početním stavu 3+1) a na evakuaci a nouzové přežití bude 

vyčleněno 5 zbývajících členů jednotky PO. Z těchto 5 členů budou 2 členové přiřazeni na 

protipovodňová opatření (stavění hrází, přečerpávání vody atd.) a 3 členové budou vyčleněni 

na provedení evakuace a zajištění nouzového přežití pro ohrožené obyvatelstvo. 
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Obrázek 5  Členění JPO V, základní početní stav: 9 členů 

 

Při zabezpečení evakuace a nouzového přežití se počítá s pomocí jednotek PO ze 

sousedních obcí v rámci obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“), která nejsou povodní 

postižena.  

Jelikož se až 2/3 obyvatel při povodních evakuují samostatně, potřeba členů JPO se 

rapidně sníží. 

Na základě uzavřených smluv se počítá s nasazením sil a prostředků Armády ČR 

převážně v rámci protipovodňových opatření. Armáda ČR disponuje také materiální 

základnou humanitární pomoci. Tato základna se vytváří silami a prostředky Samostatné 

záchranné roty Olomouc s kapacitou až 450 osob. A dále je možno využít materiální základnu 

humanitární pomoci v působnosti HZS ČR v počtu 150 osob. Zde je ale potřeba pro její 

výstavbu zabezpečit další jednotky JPO V. Rozvinutí těchto základen se předpokládá při 

velkých MU, kdy není možno využít stacionárních zařízení na daném území. V Olomouckém 

kraji jsou v havarijním plánu v dostatečné míře vytipovány objekty pro evakuaci a nouzové 

přežití.  

 

 

JPO V 

9 členů 
4 členi požární 

pohotovost 

2 členi 

protipovodňová 

opatření 

3 členi evakuace, 

nouzové přežití 

5 členů 

povodně 
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10.5.1 Zásady pro tvorbu jednotek požární ochrany p ro evakuaci a 

nouzové p řežití 

 

Pro tvorbu jednotek PO jsem stanovila následující zásady: 

1. Předpoklad (99%) – zpravidla je na území obce jednotka PO.  

2. Evakuaci a nouzové přežití budou zajišťovat jednotky PO kategorie JPO V ve 

spolupráci s obcí a humanitárními organizacemi.  

3. Zřízení zařízení CO bez právní subjektivity se v praxi neosvědčily. V Olomouckém 

kraji se nachází pouze 1 zařízení CO s kapacitou 150 osob (evakuační centrum 

Terrerovo náměstí) .   

4. Jednotky PO jsou pravidelně připravovány a školeny (1 x za rok). 

5. Pro evakuaci a nouzové přežití je potřeba 3-směnný provoz – směny: A, B, C 

• pro zařízení ES  – 1 směna, 

• pro zařízení PS – 1 směna, 

• pro ZNP – 3 směny. 

6. Počet členů jednotky PO potřebných pro evakuaci 200 osob je 18. (pozn. Určeno 

expertním odhadem a také zkušeností z minulých let.). 

7. Pokud se v záplavové oblasti vyskytuje nemocnice nebo sociální zařízení je zde 

předpoklad imobilních osob – nutno přidat členy pro jednotky PO pro evakuaci.  

8. Předpoklad z praxe – až 2/3 postižených osob se při povodních evakuují samovolně 

(rodina, využití rekreačních chat atd.) nebo odmítají evakuaci. 

  

10.6 Počty osob ohrožených povodn ěmi dle jednotlivých ORP 

 

Počet ohrožených osob jsem rozdělila podle jednotlivých ORP. Údaje jsem získala od 

HZS Olomouckého kraje a byli vygenerovány pomocí programu Gis dle jednotlivých PSČ. 

Tabulka osob ohrožených povodněmi je uvedena v příloze č. 7. 
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10.7 Počet členů JPO V na území Olomouckého kraje 

 

Při stanovení počtu JPO V jsem vycházela z podkladů HZS Olomouckého kraje, kde jsou 

jednotky JPO V vedeny podle  územního členění. 

Sečetla jsem jednotky JPO V v každém okrese a na každé družstvo připadá podle 

vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO 9 členů. Celkový počet je 

zobrazen v následující tabulce. 

 

tabulka 6  Počet členů JPO V dle jednotlivých okresů, základní početní stav: 9 členů 

Okres Počet jednotek  Počet členů JPO V 

Jeseník 14 126 
Olomouc 97 873 
Prostějov 98 882 
Přerov 109 981 
Šumperk 50 450 
celkem za kraj 368 3312 

 

Když už tedy známe počet obyvatel zasažených povodněmi a počet příslušníků JPO 

V můžeme podle výše stanovených zásad vypočítat, kolik je potřeba příslušníků JPO V na 

evakuaci a nouzové přežití osob postižených povodněmi a jestli je současný stav dostačující 

nebo by se měli jednotky posílit o další početní stavy. 

 

10.8 Postup p ři ur čování pot řebného po čtu JPO V 

 

V této části popíši postup při určování počtu členů JPO V. 

1. Počty členů JPO V  počítám na počet ohrožených obyvatel z roku 1997, při 100-

letých povodních. Tyto počty jsou uvedeny v příloze č. 7. 

2. Z praxe je předpoklad, že 2/3 obyvatel se evakuují samostatně. Z celkového 

počtu ohrožených obyvatel tedy odečteme obyvatele, kteří se evakuují 

samostatně za rodinnými příslušníky nebo známými.  

3. Dále určíme, zda se v zaplavené oblasti nachází nemocnice nebo sociální 

zařízení, kde se vyskytují imobilní osoby.  V tomto případě by se musel počet 

členů JPO V navýšit podle počtu imobilních osob, respektive kapacity zařízení. 

4. Když už známe počet ohrožených osob (orientační) můžeme určit počty 

příslušníků JPO V na evakuaci a nouzové přežití. Počet se určí dle poměru 
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18:200 (členové JPO V:ohrožené obyvatelstvo), který jsem stanovila v zásadách 

pro tvorbu jednotek PO.  

5. Počet členů na evakuaci a nouzové přežití, které máme k dispozici určíme podle 

počtu jednotek v daném okrese (3 členové x počet jednotek). 

6. Počet členů na protipovodňová opatření, které máme k dispozici zjistíme podle 

počtu jednotek v daném okrese (2 členové x počet jednotek). 

7. Počet členů na požární ochranu, které máme k dispozici zjistíme podle počtu 

jednotek v daném okrese (4 členové x počet jednotek). 

8. Jestli máme dostatek členů na evakuaci a nouzové přežití zjistíme po odečtení 

potřebného počtu členů od počtu členů, které máme k dispozici.  

 

Počet potřebných členů JPO V pro Olomoucký kraj je rozepsaný v tabulce v příloze č. 8. 

 

 

 

 

 

 



 

 - 39 - 

10.9 Řešení  

 

Z tabulky v příloze č. 8 jsem zjistila, že v okrese Olomouc a Přerov je počet členů 

JPO V v případě povodní nedostatečný. V okrese Olomouc chybí 1027 členů a v okrese 

Přerov 270 členů. 

Okres Prostějov, který není povodněmi zasažený může poskytnou na evakuaci a nouzové 

přežití a protipovodňová opatření z celkového počtu 882 členů 490 členů. Ovšem tato pomoc 

není dostatečná. Proto navrhuji, aby se základní početní stav JPO V pro okres Olomouc 

a Přerov zvýšil na 15 členů. Z těchto 15 členů zůstávají 4 členové na požární pohotovost a 11 

členů zůstane v případě povodní na evakuaci a nouzové přežití a protipovodňová opatření (8 

na evakuaci a nouzové přežití a 3 na protipovodňová opatření). 

 

Obrázek 6 Členění JPO V, základní početní stav: 15 členů 

 

Přepočítané potřebné stavy členů JPO V pro okres Olomouc a okres Přerov jsou uvedeny 

v tabulce v příloze č. 9. Z této tabulky je patrné, že se nedostatek členů snížil v okrese 

Olomouc na 542 členů a v okrese Přerov nám 275 členů zůstává na výpomoc. Celkově nám 

tedy na pomoc okresu Olomouc zbývá 490 členů z okresu Prostějov a po zvýšení početního 

stavu v okrese Přerov 275 členů, což nám nedostatek pokryje. 

JPO V 

15 

členů 

4 členi požární 

pohotovost 

3 členi 

protipovodňová 

opatření 

8 členů evakuace, 

nouzové přežití 

11 členů 

povodně 
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11 ZÁVĚR 

 

V průběhu zpracovávání mé bakalářské práce jsem splňovala cíle, které jsem si zadala na 

začátku mé práce. Podle analýzy rizik pomocí programu SFÉRA jsem zjistila, že nejvíce 

ohrožující riziko pro Olomoucký kraj jsou povodně. Proto jsem se rozhodla zjistit, jaký je 

potřebný počet členů jednotek PO na evakuaci a nouzové přežití obyvatelstva. Jako 

modelovou situaci jsem si zvolila povodně z roku 1997, při kterých bylo postiženo nejvíce 

obyvatel a také počet zasahujících členů jednotek PO byl nedostačující. Z JPO V byli 

povoláni všichni členové a následně nebyla plně zabezpečena požární pohotovost v obcích. 

Proto jsem se rozhodla zpracovat v této práci metodiku na potřebný počet členů 

JPO V, se kterými se počítá při ochraně obyvatelstva při povodních tak, aby byla zároveň 

dodržena požární pohotovost.  

Základní početní stav JPO V v okresech Jeseník, Prostějov a Šumperk tvoří 9 členů. Na 

základě mých stanovených kritérií je tento počet JPO V k zabezpečení evakuace a nouzového 

přežití při vzniku povodní  dostačující.  

V okrese Olomouc a Přerov vzhledem k velké koncentraci obyvatelstva se jeví stávající 

počet členů JPO V nedostačující. Dle mých stanovených kritérií chybí  v okrese Olomouc 

1027 členů a v okrese Přerov 270 členů.  

Jako jedno z řešení doporučuji doplnit chybějící členy JPO V pro ORP Olomouc a ORP 

Litovel, kde se nachází nejvíce postižených obyvatel, z okresu Prostějov v počtu 490 členů, 

který není ohrožen povodní. Ovšem ani tato pomoc není dostatečná, proto jsem navrhla aby se 

základní početní stav JPO V v okresech Olomouc a Přerov zvýšil na 15 členů. Po přepočítání 

počtu členů v okrese Olomouc chybí už jen 542 členů, což je o více jak polovinu méně než 

v současném stavu a v okrese Přerov dokonce 275 členů přebývá. V tomto početním stavu už 

by se povodně daly zvládnout v požadované kvalitě a kvantitě. Přebytek z okresu Přerov by se 

využil na pomoc v okrese Olomouc a 490 členů z okresu Prostějov také. Takže by na pomoc 

okresu Olomouc bylo poskytnuto 765 členů, což nedostatek 542 členů pokryje.  

Poznatky lze využít pro jakýkoliv HZS v ČR i jako studijní materiál. Tyto podmínky jsou 

lehce splnitelné a nebude docházet k ohrožujícím situacím, kdy nebyla zajištěna požární 

pohotovost a také pomoc obyvatelstvu bude dostatečná a v požadované kvalitě, protože lidský 

život a zdraví je to nejdůležitější, co máme. 
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13 POUŽITÉ ZKRATKY 

 

MU Mimořádná událost 

IZS Integrovaný záchranný systém 

HZS Hasičský záchranný sbor 

ČR Česká republika 

PČR    Policie České republiky 

ČSSR Československá socialistická republika 

ES Evakuační středisko 

PS Přijímací středisko 

ZNP Zařízení nouzového přežití 

ČČK Český červený kříž 

PSČ Poštovní směrovací číslo 

Q100   Stoletá povodeň 
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Příloha č. 1  

Přehled legislativních aktů v oblasti ochrany obyvatelstva 

Č. Název opatření Zákon Gesce za zpracování 

příslušné legislativy 

 

1 

Ochrana před účinky povodní a 

sucha, ochrana povrchové a 

podzemní vody, zajištění 

bezpečnost vodních děl 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 

a o změně některých zákonů 

(vodní zákon)  

Ministerstvo zemědělství  

Ministerstvo životního 

prostředí 

2 Ochrana veřejného zdraví, 

hygienická a protiepidemická 

péče 

Zákon č. 258/2000 Sb.,  

o ochraně veřejného zdraví a o 

změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 

Ministerstvo zdravotnictví 

3 Odborná přednemocniční 

neodkladná péče 

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči  

o zdraví lidu, ve znění 

pozdějších předpisů 

Ministerstvo zdravotnictví 

4 Řešení nouzových stavů 

v odvětví elektroenergetiky, 

plynárenství a teplárenství 

Zákon č. 458/2000 Sb.,  

o podmínkách podnikání a o 

výkonu státní správy 

v energetických odvětvích a o 

změně některých zákonů 

(energetický zákon) 

Ministerstvo průmyslu  

a obchodu 

5 Ochrana přírody a krajiny Zákon č. 114/1992 Sb.,  

o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů 

Ministerstvo životního 

prostředí 

6 Ochrana člověka, zvířat a 

životního prostředí při nakládání 

s geneticky modifikovanými 

organismy a produkty 

Zákon č. 78/2004 Sb.,  

o nakládání s geneticky 

modifikovanými organismy  

a produkty a o změně některých 

souvisejících zákonů 

Ministerstvo životního 

prostředí 

Ministerstvo zdravotnictví 

Ministerstvo zemědělství 
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7 Ochrana nemovitých kulturních 

památek 

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů 

Vlastník kulturní památky 

Ministerstvo kultury 

8 Ochrana proti rozšiřování a 

zavlékání škodlivých organismů; 

ochrana rostlin a volně žijících 

živočichů  

Zákon č. 326/2004 Sb.,  

o rostlinolékařské péči  

a změnách některých 

souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

Ministerstvo zemědělství 

9 Ochrana výroby a distribuce 

potravin, ochrana zdravých 

životních podmínek  (dezinfekce, 

deratizace), přeprava potravin 

Zákon č. 110/1997 Sb.,  

o potravinách a tabákových 

výrobcích a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů 

Ministerstvo zemědělství 

Výrobci a dovozci 

potravin 

10 Ochrana při mírovém využívání 

jaderné energie a ochrana proti 

ionizujícímu záření 

Zákon č. 18/1997 Sb.,  

o mírovém využívání jaderné 

energie a ionizujícího záření 

(atomový zákon) a o změně a 

doplnění některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů 

Státní úřad pro jadernou 

bezpečnost 

11 Bezpečné zneškodňování odpadů 

a jejich využívání 

Zákon č. 185/2001 Sb.,  

o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů 

Ministerstvo životního 

prostředí 

12 Prevence závažných havárií 

způsobených vybranými 

chemickými látkami 

Zákon č. 59/2006 Sb.,   

o prevenci závažných havárií 

způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými 

látkami a chemickými přípravky 

a o změně zákona  č. 425/1990 

Sb., o okresních úřadech, úpravě 

jejich působnosti a o některých 

dalších opatřeních s tím 

souvisejících, ve znění    

Ministerstvo životního 

prostředí 
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pozdějších předpisů, (zákon o 

prevenci závažných havárií)  

13 Snižování rizika  působení 

nebezpečných chemických látek a 

přípravků na životní prostředí a 

zdraví lidí 

Zákon č. 356/2003 Sb.,  

o chemických látkách  

a chemických přípravcích  

a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

Ministerstvo životního 

prostředí 

14 Ochrana proti chemickým 

zbraním 

Zákon č. 19/1997 sb., o 

některých opatřeních 

souvisejících se zákazem 

chemických zbraní, ve znění 

pozdějších předpisů 

Státní úřad pro jadernou 

bezpečnost 

14 Ochrana ovzduší před 

znečišťujícími látkami 

Zákon č. 86/2002 Sb.,  

o ochraně ovzduší před 

znečišťujícími látkami (zákon  

o ovzduší) , ve znění pozdějších 

předpisů 

Ministerstvo životního 

prostředí 

15 Právo obyvatelstva na včasné a 

úplné informace o stavu životního 

prostředí a přírodních zdrojů 

Zákon č. 123/1998 Sb., o právu 

na informace o životním 

prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů 

Ministerstvo životního 

prostředí 

16 Ochrana před a při požárech Zákon č. 133/1985 Sb.,  

o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů 

Ministerstvo vnitra 

17 Ochrana obyvatelstva v rámci 

zabezpečování vnitřního pořádku 

a bezpečnosti; ochrana ústavních 

činitelů 

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii 

České republiky 

Ministerstvo vnitra 
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18 Ochrana obyvatelstva při 

zajišťování obrany České 

republiky před vnějším 

napadením 

Zákon č. 222/1999 Sb.,  

o zajišťování obrany České 

republiky 

Ministerstvo obrany 

19 Veterinární péče o hospodářská a 

jateční zvířata, hygienická a 

protiepidemická péče 

Zákon č. 166/1999 Sb.,  

o veterinární péči a o změně 

souvisejících zákonů 

(veterinární zákon) , ve znění 

pozdějších předpisů 

Ministerstvo zemědělství 

20 Ochrana obyvatelstva při 

mimořádných událostech 

krizových situací (varování, 

evakuace, ukrytí, nouzové přežití, 

humanitární pomoc a další 

opatření) 

Zákon č. 239/2000 Sb.,  

o integrovaném záchranném 

systému a o změně některých 

zákonů 

Ministerstvo vnitra 

 

21 Ústřední koordinace záchranných 

prací ve vztahu k ohrožení života, 

zdraví, majetku a životního 

prostředí 

Zákon č. 239/2000 Sb.,  

o integrovaném záchranném 

systému a o změně některých 

zákonů 

Ministerstvo vnitra 

22 Ochrana životů a zdraví obyvatel 

a majetku při požárech a 

poskytování účinné pomoci při 

mimořádných událostech 

Zákon č. 238/2000 Sb.,  

o Hasičském záchranném sboru 

České republiky a o změně 

některých zákonů 

Hasičský záchranný sbor 

České republiky 

23 Hospodářská opatření pro krizové 

stavy při řešení ochrany 

obyvatelstva (např. nouzového 

přežití, apod.) 

Zákon č. 241/2000 Sb.,  

o hospodářských opatřeních pro 

krizové stavy a o změně 

některých souvisejících zákonů 

Správa státních hmotných 

rezerv  

24 Vymezování v rámci územního 

plánování území, která jsou 

dotčena požadavky ochrany 

obyvatelstva 

Zákon č. 183/2006 Sb.,  

o územním plánování  

a stavebním řádu (stavební 

zákon) , ve znění pozdějších 

předpisů 

Hasičský záchranný sbor 

kraje 

Obec 
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25 Zveřejňování rozhodnutí o 

krizových opatřeních (při ochraně 

obyvatelstva) 

 

Zákon č. 240/2000 Sb.,  

o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů (krizový 

zákon) 

Vláda 

26  Organizování okamžitých oprav 

nezbytných veřejných zařízení 

pro přežití obyvatelstva 

Zákon č. 240/2000 Sb.,  

o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů (krizový 

zákon) 

Ministerstva a jiné 

ústřední správní úřady 

27 Vytváření podmínek pro 

nouzovou komunikaci ve vztahu 

k jiným správním úřadům, obcím, 

právnickým a fyzickým osobám 

Zákon č. 240/2000 Sb.,  

o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů (krizový 

zákon) 

Ministerstva a jiné 

ústřední správní úřady 

28 V době krizového stavu :  

I. stanovit opatření 
k ochraně veřejného zdraví 

II.  zajistit mezinárodní 
spolupráci k ochraně 
veřejného zdraví 

III.  koordinovat činnost 
orgánů ochrany veřejného 
zdraví a činnost 
zdravotnických zařízení 

Zákon č. 240/2000 Sb.,  

o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů (krizový 

zákon) 

Ministerstvo zdravotnictví 

29 Uložit v době krizového stavu 

provozovateli veřejných 

telekomunikačních sítí a ostatních 

telekomunikačních sítí a zařízení 

povinnost zabezpečování 

spojových služeb 

Zákon č. 240/2000 Sb.,  

o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů (krizový 

zákon) 

Ministerstvo dopravy  

a spojů 

30 Uložit v době krizového stavu 

provozovateli dráhy, drážní 

dopravy, silniční dopravy, letadel, 

letišť, vnitrozemské vodní 

dopravy jakož i vlastníku a 

provozovateli ostatních objektů a 

zařízení sloužící k dopravě, 

Zákon č. 240/2000 Sb.,  

o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů (krizový 

zákon) 

Ministerstvo dopravy  

a spojů 
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povinnost zabezpečování 

dopravních potřeb 

31 Koordinace přípravy na krizové 

stavy a její řešení (včetně ochrany 

obyvatelstva) 

Zákon č. 240/2000 Sb.,  

o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů (krizový 

zákon) 

Ministerstvo vnitra 

32 Při nebezpečí z prodlení provést 

varování obyvatelstva na 

ohroženém území (v rámci 

ochrany obyvatelstva) 

Zákon č. 239/2000 Sb.,  

o integrovaném záchranném 

systému a o změně některých 

zákonů 

Operační a informační 

střediska integrovaného 

záchranného systému 

33 Neprodlené zajištění varování 

obyvatelstva při vzniku radiační 

havárie (v zóně havarijního 

plánování) 

Zákon č. 18/1997 Sb.,  

o mírovém využívání jaderné 

energie a ionizujícího záření  

a o změně a doplnění některých 

zákonů (Atomový zákon) , ve 

znění pozdějších předpisů 

Držitel povolení 

k provozování JEZ 
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Příloha č. 2 

Přehled jednotek PO 

Tabulka č. 1 Kategorie jednotek PO, zdroj:  [17] 

JPO I  

Jednotka Hasičského záchranného sboru ČR, zajišťující výjezd jednoho až tří 

družstev o zmenšeném početním stavu (1+3), družstev (1+5) nebo jejich 

kombinaci, poskytuje pomoc obcím speciální a ostatní technikou v území své 

působnosti, v místě dislokace plní úkoly místní jednotky PO; u početně málo 

obsazených stanic zpravidla v součinnosti s místní jednotkou SDH obce. 

JPO II/1 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, která zabezpečuje 

výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve 

vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000. 

JPO II/2 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, která zabezpečuje 

výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve 

vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000. 

JPO III/1 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III, která 

zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se 

zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000. 

JPO III/2 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III, která 

zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu a zřizuje se 

zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000. 

JPO IV 

Jednotka hasičského záchranného sboru podniku zřizovaná právnickou nebo 

fyzickou podnikající osobou; poskytuje speciální techniku na výzvu OPIS 

HZS ČR zpravidla na základě písemné dohody. 
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JPO V 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO V, která zabezpečuje 

výjezd družstva o zmenšeném početním stavu. 

JPO VI 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku zřizovaná právnickou nebo 

fyzickou podnikající osobou; poskytuje speciální techniku na výzvu OPIS 

HZS ČR zpravidla na základě písemné dohody. 

Nezařazené 

Jednotky PO nezařazené do plošného pokrytí. Nezařazená jednotka sboru 

dobrovolných hasičů obce má základní početní stav jako jednotka kategorie 

JPO V. Nezařazené jednotky PO se zpravidla zařazují do druhého a vyššího 

stupně poplachu v poplachových plánech. 

 

 

tabulka č. 2  Přehled jednotek PO, zdroj:  [17] 

Charakteristika 
HZS 
kraje 

SDH 
obce 

SDH 
obce 

HZS 
podniku 

SDH 
obce 

SDH 
podniku 

Působnost územní územní územní místní místní místní 

Výkon zaměstnání, 
pohotovost 

ANO ANO NE ANO NE NE 

Max. doba výjezdu 
[min] 2 5 10 2 10 10 

Efekt. doba jízdy 
[min] 20 10 10 5 5 5 

Dojezdová 
vzdálenost [km] 15 - 20 7,5 - 10 7,5 - 10 3,5 - 5 3,5 - 5 3,5 - 5 

Kategorie jednotky 
PO JPO I JPO II JPO III JPO IV JPO V JPO VI 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 3 

Mapa Olomouckého kraje dle jednotlivých ORP 

 

 

 

 



 

  

Příloha č. 4 

Tabulka rizik 

č. Typ rizika Zkratka názvu  
1 Povodeň, záplava POV 
2 Zvláštní povodeň ZPO 
3 Přívalový déšť PŘD 
4 Krupobití KRU 
5 Vichřice, orkán VICH 
6 Námrazy, náledí NAM 
7 Sněhová kalamity SNE 
8 Dlouhotrvající vedro a sucho VSU 
9 Sesuv půdy SEP 
10 Zemětřesení ZEM 
11 Epidemie EPI 
12 Epizootie EPZ 
13 Napadení škůdci NAS 
14 Rozsáhlé lesní požáry LPO 
15 Požár (velký počet shromážděných osob 300 a více)  POZ 
16 Únik radioaktivních látek URL 
17 Únik toxických látek UTL 
18 Únik výbušných par a plynů UPP 
19 Únik ropných produktů URP 
20 Havárie v silniční dopravě HSD 
21 Havárie v železniční dopravě HZD 
22 Havárie v letecké dopravě ( lehké ultralighty) HLD 
23 Havárie ve vodní dopravě HVD 
24 Poruchy v zásobování vodou PZV 
25 Poruchy v zásobování plynem PZP 
26 Poruchy v zásobování elektřinou PZE 
27 Poruchy v zásobování teplem PZT 
28 Poruchy v zásobování surovinami PZS 
29 Poruchy v telekomunikačních sítích PTS 
30 Poruchy technologických procesů PTP 
31 Pád kosmických těles PKT 
32 Propad zemských dutin PZD 
33 Organizovaný zločin ORZ 
34 Migrace obyvatelstva MIO 
35 Terorismus TER 
36 Ozbrojený konflikt, válka VAL 

 

 

 

 



 

  

1 den           1      1,0000E+00           5 let           1 826   5,4765E-04 50.000 let 18 262 000   5,4765E-08

2 dny        2       5,0000E-01                    7 let           2 557   3,9108E-04 70.000 let 25 268 000   3,9108E-08

3 dny        3       3,3300E-01                  10 let           3 650   2,7397E-04               100.000 let 36 625 000   2,7397E-08

4 dny        4       2,5000E-01          20 let           7 305 1,3689E-04               150.000 let 54 788 000   1,8252E-08

5 dní 5       2,0000E-01          30 let         10 957 9,1266E-05               200.000 let 73 050 000   1,3689E-08

6 dní 6      1,6667E-01                  50 let         18 262 5,4765E-05               500.000 let 182 620 000   5,4765E-09

Týden        7      1,4285E-01          70 let         25 268 3,9108E-05               700.000 let 252 680 000   3,9108E-09

10 dní 10     1,0000E-01        100 let         36 625 2,7397E-05 1mil. let 366 250 000   2,7397E-09

14 dní 14     7,1430E-02        150 let         54 788 1,8252E-05 1,5 mil let        547 880 000   1,8252E-09

3 týdny     21     4,7610E-02        200 let         73 050 1,3689E-05 2 mil let 730 500 000   1,3689E-09

4 týdny     28     3,5710E-02        300 let       109 570 9,1266E-06 3 mil let 1 095 700 000   9,1266E-09

2 mes.      61     1,6393E-02        500 let       182 620 5,4765E-06 5 mil let 1 826 200 000   5,4765E-10

¼ roku     91    1,0989E-02        700 let 252 680 3,9108E-06 7 mil let 2 526 800 000   3,9108E-10

5 mes.    152     6,5789E-03     1.000 let 366 250 2,7397E-06 10 mil let 3 662 500 000   2,7397E-10

½ roku   183    5,4645E-03     1.500 let 547 880 1,8252E-06 15 mil let 5 478 800 000   1,8252E-10

7 mes.     212    4,7170E-03     2.000 let 730 500 1,3689E-06 20 mil let 7 305 000 000   1,3689E-10

8 mes.     243    4,1152E-03     3.000 let 1 095 700 9,1266E-06 30 mil let 10 957 000 000   9,1266E-10

9 mes.     273    3,6630E-03     5.000 let 1 826 200 5,4765E-07 50 mil let 18 262 000 000   5,4765E-11

10 mes.   303    3,3003E-03    7.000 let 2 526 800 3,9108E-07 70 mil let   25 268 000 000   3,9108E-11

11 mes.   334    2,9940E-03   10.000 let 3 662 500 2,7397E-07 100 mil let 36 625 000 000   2,7397E-11

Rok         365    2,7397E-03    15.000 let 5 478 800 1,8252E-07 150 mil let   54 788 000 000   1,8252E-11

rok a ½ 548    1,8248E-03    20.000 let 7 305 000 1,3689E-07 200 mil let 73 050 000 000   1,3689E-11

2 roky    730     1,3699E-03    30.000 let     0 957 000 9,1266E-07

Příloha č. 5 

Hodnoty pravděpodobností 
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Příloha č. 6 

Kontingenční tabulka převedená pro programu Microsoft Excel. 

č. Jméno Vstupní(P)  Koeficient(P)  Zranitelnost  Nová(P)  
Váha 

pořadí Pořadí 
% 

Vliv 
1 HSD[1] 5,46E-03 5,46E-05 0 0,000788 0,0154 18 2,36% 
2 PZS[1] 5,48E-04 5,48E-06 26,5 0,000724 0,0192 13 2,94% 
3 PTP[1] 2,74E-04 2,74E-06 11,5 0,000887 0,0102 21 1,56% 
4 MIO[1] 5,48E-05 5,48E-07 33,9 2,79E-05 0,000946 41 0,15% 
5 EPZ[0] 2,74E-04 2,74E-06 12,5 0,000586 0,00733 25 1,12% 
6 PTS[0] 2,74E-03 2,74E-05 6 0,000967 0,0058 28 0,89% 
7 URL[1] 5,48E-05 5,48E-07 52,1 0,000111 0,00578 29 0,89% 
8 UTL[1] 5,48E-05 5,48E-07 52,1 0,00066 0,0344 5 5,26% 
9 UPP[1] 2,74E-03 2,74E-05 32 0,000686 0,022 8 3,37% 
10 URP[1] 5,46E-03 5,46E-05 24 0,000714 0,0171 16 2,62% 
11 HZD[1] 2,74E-04 2,74E-06 23 0,000681 0,0157 17 2,40% 
12 ZPO[1] 2,74E-04 2,74E-06 39,6 0,000549 0,0217 9 3,32% 
13 SEP[1] 2,74E-04 2,74E-06 8,1 0,000552 0,00447 33 0,68% 
14 LPO[0] 5,48E-04 5,48E-06 12,5 0,00106 0,0133 20 2,04% 
15 HLD[1] 5,48E-05 5,48E-07 12,2 0,000111 0,00135 39 0,21% 
16 HVD[1] 5,48E-05 5,48E-07 7,1 0,000729 0,00518 31 0,79% 
17 PZV[1] 1,10E-02 0,00011 33,5 0,00022 0,00737 24 1,13% 
18 PZP[1] 2,74E-03 2,74E-05 26 0,000137 0,00356 35 0,55% 
19 PZE[1] 5,46E-03 5,46E-05 54,2 0,000728 0,0395 4 6,05% 
20 NAS[0] 5,48E-05 5,48E-07 7 0,000721 0,00505 32 0,77% 
21 PZT[0] 2,74E-03 2,74E-05 30 0,000972 0,0292 7 4,47% 
22 POZ[0] 1,10E-02 0,00011 50 0,00115 0,0575 2 8,80% 
23 PZV[0] 1,10E-02 0,00011 33,1 0,00104 0,0344 6 5,26% 
24 URL[0] 5,48E-05 5,48E-07 48,5 0,000917 0,0445 3 6,81% 
25 PZP[0] 2,74E-03 2,74E-05 26 0,000775 0,0202 10 3,09% 
26 VSU[0] 1,37E-03 1,37E-05 30,3 0,000642 0,0195 12 2,98% 
27 PZD[1] 5,48E-05 5,48E-07 4 0,00055 0,0022 36 0,34% 
28 ORZ[1] 2,74E-03 2,74E-05 3,6 0,000576 0,00207 38 0,32% 
29 VAL[1] 5,48E-05 5,48E-07 17,1 2,84E-05 0,000486 46 0,07% 
30 EPI[0] 2,74E-03 2,74E-05 31 0,00061 0,0189 15 2,89% 
31 PKT[0] 2,74E-07 2,74E-09 57 2,74E-09 1,56E-07 56 2,39E-07 
32 POV[0] 5,46E-02 0,000546 74,6 0,000879 0,0656 1 10% 
33 ZPO[0] 2,74E-04 2,74E-06 58 0,000315 0,0154 19 2,36% 
34 UTL[0] 5,48E-05 5,48E-07 52,1 0,000366 0,0191 14 2,92% 
35 URP[0] 5,46E-03 5,46E-05 24 0,000421 0,0101 22 1,55% 
36 UPP[0] 2,74E-03 2,74E-05 12 0,000365 0,00438 34 0,67% 
37 HZD[0] 2,74E-04 2,74E-06 23 0,000313 0,0072 26 1,10% 
38 PZE[0] 5,46E-03 5,46E-05 54,2 0,000368 0,0199 11 3,05% 
39 PZS[0] 5,48E-04 5,48E-06 26,5 0,000288 0,00763 23 1,17% 
40 HSD[0] 5,46E-03 5,46E-05 19,5 0,00031 0,00605 27 0,93% 
41 PTP[0] 5,46E-03 5,46E-05 18,7 0,000308 0,00576 30 0,88% 
42 PZD[0] 2,74E-07 2,74E-09 4,9 8,25E-05 0,000404 47 0,06% 
43 HVD[0] 2,74E-07 2,74E-09 6,8 0,000143 0,000972 40 0,15% 
44 SEP[0] 2,74E-04 2,74E-06 10,1 8,52E-05 0,000861 42 0,13% 
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45 HLD[0] 5,48E-05 5,48E-07 15 0,000144 0,00216 37 0,33% 
46 TER[1] 5,47E-04 5,47E-06 39 6,02E-06 0,000235 52 0,04% 
47 ORZ[0] 2,74E-03 2,74E-05 11,1 3,44E-05 0,000382 48 0,06% 
48 MIO[0] 5,48E-05 5,48E-07 33,9 7,12E-06 0,000241 51 0,04% 
49 SNE[0] 2,74E-03 2,74E-05 9,8 8,20E-05 0,000804 43 0,12% 
50 TER[0] 5,47E-04 5,47E-06 39 6,02E-06 0,000235 53 0,04% 
51 KRU[0] 2,74E-03 2,74E-05 3,6 8,20E-05 0,000295 49 0,05% 
52 NAM[0] 5,46E-03 5,46E-05 5,3 5,46E-05 0,000289 50 0,04% 
53 PŘD[0] 5,46E-03 5,46E-05 4,9 0,000109 0,000534 45 0,08% 
54 VICH[0]  5,46E-03 5,46E-05 10 5,46E-05 0,000546 44 0,08% 
55 ZEM[0] 5,48E-05 5,48E-07 30,4 5,48E-07 1,67E-05 54 0,00% 
56 VAL[0] 5,48E-05 5,48E-07 17,1 5,48E-07 9,37E-06 55 0,00% 
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Příloha č. 7 

Počty osob ohrožených povodněmi dle jednotlivých ORP 

 

ORP Hranice    OPR Přerov   
Černotín 49   Bochoř 27 

Hranice 514   Císařov 133 

Hustopeče nad Bečvou 0   Citov 57 

Milotice nad Bečvou 56   Grymov 31 

Skalička 2   Hormí Moštěnice 629 

Teplice nad Bečvou 0   Kojetín 674 

Ústí 26   Lobodice 256 

celekem  647   Oldřichov 1 
ORP Jeseník     Přerov 13712 

Bělá pod Pradědem 77   Rokytnice 489 

Česká Ves 506   Říkovice 132 

Jeseník 167   Tovačov 100 

Lipová Lázně 22   Troubky 1914 

Mikulovice 41   Uhřičice 204 

Písečná 175   Věžky 1 

celkem 988   Vlkoš 339 

ORP Lipník nad Be čvou     celkem 18699 
Lipník nad Bečvou 368   OPR Šumperk   
Osek nad Bečvou 25   Bludov 27 

Týn nad Bečvou 155   Bohutín 158 
celkem 548   Chromeč 61 

ORP Litovel     Olšany 89 

Bílí Lhota 23   Ruda nad Moravou 204 

Červenka 63   Sudkov 206 

Litovel 7191   celkem 745 
Mladeč 55   ORP Zábřeh   
Náklo 363   Bohuslavice 286 

Pňovice 8   Hrabová 22 

Střeň 537   Lesnice 35 

celkem 8240   Leština 1229 

ORP Mohelnice     Postřelmov 809 

Mohelnice 0   Zvole 49 

Moravičany 253   celkem 2430 
Třeština 273   ORP Konice 0 
Stavenice 46   OPR Prost ějov 0 
celkem 572   OPR Šternberk 0 
ORP Olomouc     ORP Uničov 0 
Blatec 5   celkem za kraj 68571 

Dub nad Moravou 4     

Grygov 98     

Horka nad Moravou 659    
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Charváty 0    

Kožušany - Tážaly 19    

Olomouc 34389    

Příkazy 252    

Štěpánov 6    

Věrovany 270    

celkem 35702    
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Příloha č. 8 

Potřebný počet členů JPO V pro Olomoucký kraj, základní početní stav: 9 členů 

Olomoucký kraj 
  JPO V 

Evakuované 
obyvatelstvo    Počet členů Potřebný po čet členů  

  ORP okres 
počet 
jednotek 

evakuace a 
nouzové přežití 
(3 členové) 

protipovodňová 
opatření  
(2 členové) 

požární 
ochrana  
(4 členové) 

evakuace a 
nouzové přežití 
(18:200) rozdíl 

Okres Jeseník                   
  ORP Jeseník 329 329 14 42 28 56 30 12 

Okres Olomouc                   
  ORP Litovel 2747               
  ORP Olomouc 11901               
  ORP Šternberk 0               

  ORP Uničov 0               

  celkem okres Olomouc   14648 97 291 194 388 1318 -1027 

Okres P řerov                   
  ORP Hranice 216               
  ORP Lipník nad Bečvou 183               
  ORP Přerov 6233               
  celkem okres P řerov   6632 109 327 218 436 597 -270 

Okres Prost ějov                   
  OPR Konice 0               
  OPR Prostějov 0               
  celkem okres Prost ějov   0 98 294 196 392 0 882 

Okres Šumperk                   

  OPR Mohelnice 191               
  ORP Šumperk 248               
  ORP Zábřeh 810               
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  celkem okres Šumperk   1249 50 150 100 200 112 38 



 

 

Příloha č. 9 

Potřebný počet členů JPO V pro Olomoucký kraj, základní početní stav: 15 členů 

Olomoucký kraj 

  JPO V 
Evakuované 
obyvatelstvo    Počet členů Potřebný po čet členů  

  ORP okres 
počet 
jednotek 

evakuace a 
nouzové přežití  
(3 členové) 

protipovodňová 
opatření  
(2 členové) 

požární 
ochrana  
(4 členové) 

evakuace a 
nouzové přežití 
(18:200) rozdíl 

Okres Olomouc                   
  ORP Litovel 2747               
  ORP Olomouc 11901               
  ORP Šternberk 0               
  ORP Uničov 0               
  celkem okres Olomouc    14648 97 776 291 388 1318 -542 

Okres P řerov                   
  ORP Hranice 216               
  ORP Lipník nad Bečvou 183               
  ORP Přerov 6233               
  celkem okres P řerov   6632 109 872 327 436 597 275 

 


