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ANOTACE 

ZLÁ, Markéta. Mapy analýzy rizik na území regionu. Ostrava, 2010. 70 s. Vysoká 

škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Vedoucí diplomové práce Bernatík. 

 

Diplomová práce se zabývá mapováním území se zaměřením na přírodní, technogenní 

a společenská rizika. Provádí identifikaci rizik na území regionu ORP Nový Jičín. 

Identifikovaná rizika jsou zhodnocena mírou zranitelnosti území a váhou ohrožených prvků. 

Práce je zaměřena na hodnocení rizik a zranitelnosti pomocí analýzy HVA (Hazard 

Vulnerability Analysis) pro analýzu území regionu. Výsledkem jsou zaznamenány a 

ohodnoceny nebezpečná místa a rizika území ORP Nový Jičín a následně znázorněny v 

mapách. Diplomová práce má přínos pro HZS MSK ÚO Nový Jičín. 

 

Klíčová slova: riziko, analýza rizik, mapování, přírodní rizika, mapa  

 

 

 

 

 

ANNOTATION 

This thesis deals with mapping the territory, focusing on natural, technogenic and 

social risks. Identification, risk in the region of Novy Jicin district. Identified risks are 

assessed, the degree of vulnerability and risk weighted elements. Work is focused on risk 

assessment and vulnerability analysis with HVA (Hazard Vulnerability Analysis) for the 

analysis of the region. The results are recorded and assessed risk factors and risk of the Novy 

Jicin district and subsequently displayed in the map. Diploma thesis should be beneficial for 

HZS MSK UO Novy Jicin. 
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1 Úvod 

 

Svět je dennodenně vystaven rozličným působením mimořádných událostí a krizových 

situací, kterým musí čelit. Mimořádné události a krizové situace vznikají lidským zaviněním, 

kde řadíme havárie průmyslových a technických zařízení, terorizmus, aj. nebo působením 

přírodních vlivů jako záplavy, zemětřesení, hurikány, sněhové kalamity, atd. Snaha podílet 

se na zmírnění uvedených mimořádných událostí je zakotvena v každém z nás.  

Pro zvládání mimořádných událostí a krizových situací je v České republice zřízen 

integrovaný záchranný systém (dále jen IZS). Ten se skládá ze základních složek, jako jsou 

Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie České republiky, zdravotnická záchranná 

služba, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární 

ochrany a ostatních složek IZS. 

Diplomová práce se zabývá mapováním analýzy rizik a zakreslením rizika na území 

regionu. Jsou zde analyzována možná rizika regionu se zaměřením na přírodní rizika, 

technická rizika a sociální vývoj. Diplomová práce hodnotí dané analýzy z hlediska 

užitečnosti při prevenci. Hlavní použitá metoda je Hazard Vulnerability Analysis (dále jen 

HVA). Výsledek práce zahrnuje návrh a zpracování map analýz rizik daného územního celku.  

Práce využívá postřehů a zkušeností hasičských záchranných sborů. Zohledňuje také 

přístup a poznatky ostatních zemí, k přípravě na prevenci před vznikem mimořádných 

událostí a krizových situací.   

 

Cíle práce jsou směřovány k vyhodnocení společenských a environmentálních rizik na 

území obec s rozšířenou působností (dále jen ORP) Nový Jičín. Jsou zde představeny vhodné 

analýzy pro analýzu územního celku. Stěžejním bodem je nová metoda HVA, která je použita 

na území ORP Nový Jičín. Výsledky jsou graficky znázorněny v mapách. 
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2 Rešerše literatury 

SIPROCI  [1] – Projekt se zabývá vytvořením celoevropské ucelené metodiky 

v oblasti civilní ochrany. Utváří návrh příručky pro jednotné mapování rizik, jednotné 

terminologie, minimální standardy pro územní plán a jednotných vizuálních/zvukových 

znamení v oblasti civilní ochrany obyvatelstva. 

 

ŠENOVSKÝ, Michail, ADAMEC, Vilém. Základy krizového managementu. Ostrava: 

SPBI, 2004. 102 s. ISBN 80-86634-44-2. [2] – Publikace se zabývá základy krizového řízení, 

plánováním, organizováním, komunikací, výběrem a přípravou pracovníků v oblasti 

záchranných služeb. Zahrnuje způsob přípravy lidí, kteří se mají zabývat problematikou 

mimořádných událostí a krizových situací. 

 

KRATOCHVÍLOVÁ, DANUŠE. Havarijní plánování, 2. část, Ostrava: Edice SPBI 

Spektrum, 2002. 80 S. [3] – Publikace se zabývá zabezpečením připravenosti na mimořádné 

události. Charakterizuje havarijní plány, jejich zpracování, rozsah, členění, zpracování 

informací, způsoby řešení vzniklé nouze. Uvádí ucelený systém plánování se současnou 

legislativou. 

 

BERNATÍK, ALEŠ. Prevence závažných havárií, Ostrava, 2006. 86 s. [4] – Publikace 

shrnuje poznatky, zkušenosti a přístupy k problematice hodnocení rizik závažných havárií. 

Uvádí souhrn informací o prevenci závažných havárií, představuje nejpoužívanější metody 

pro hodnocení rizik. 

 

KATARISK [13] - Smíšený systém civilní ochrany ve Švýcarsku je odpovědí na 

zásadní změny v globální situaci bezpečnostní politiky. Zabývají se přírodními a člověkem 

způsobenými katastrofami, mimořádnými událostmi (dále jen MU). Jde o systematické a 

srovnávací šetření všech vybraných rizik podle jednotného dvoustupňového postupu: analýza 

rizika a jeho oceňování. 
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3 Rozbor nejdůležitějších pojmů 

Tato kapitola řeší nejdůležitější pojmy týkající se mapování analýzy rizik. 

 

Analýza rizika Použití informací, jež jsou k dispozici, pro odhad rizika pro 

osoby, společnost, majetek nebo životní prostředí vyplývajícího z ohrožení. Analýza rizika je 

ve své podstatě multikriteriálním hodnocením parametrů našeho okolí. [11] 

Běžný stav Období, ve kterém nedochází k narušení života společnosti (fungování 

systému), nebo ve kterém přípustná míra narušení nevybočuje z rámce přijatých norem. [3] 

Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například 

havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde 

k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem 

vozidla v pohybu. [18] 

Integrovaný záchranný systém (IZS) Koordinovaný postup složek IZS 

při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. 

Koordinací postupu složek IZS při společném zásahu se rozumí koordinace záchranných 

a likvidačních prací včetně řízení jejich součinnosti.[8] 

Krizová situace (KS) Je mimořádná událost, v jejímž důsledku se vyhlašuje 

stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav. Jsou při ní ohroženy 

důležité hodnoty, zájmy či statky státu a jeho občanů a hrozící nebezpečí nelze odvrátit 

a způsobené škody odstranit běžnou činností orgánů veřejné moci, ozbrojených sil 

a ozbrojených bezpečnostních sborů, záchranných sborů, havarijních a jiných služeb 

a právnických a fyzických osob. [8,9] 

Likvidační práce Jsou činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou 

událostí, přičemž  následky se rozumí účinky, dopad působící na osoby, zvířata, věci a životní 

prostředí. Jsou to činnosti, které je nutno vykonat bez zbytečného odkladu. [8] 

Mapování rizik možného vzniku mimořádné události je proces, při kterém se 

identifikují území s různou úrovní rizika. [1] 

Mimořádná událost (MU) 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. [8] 
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Nebezpečná látka vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek, 

uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu v části 1 tabulce I nebo splňující kritéria stanovená v 

příloze č. 1 k tomuto zákonu v části 1 tabulce II a přítomné v objektu nebo zařízení jako 

surovina, výrobek, vedlejší produkt, zbytek nebo meziprodukt, včetně těch látek, u kterých se 

dá důvodně předpokládat, že mohou vzniknout v případě havárie. [10] 

Nebezpečí Vlastnost nebezpečné látky nebo fyzická či fyzikální situace vyvolávací 

možnost vzniku závažné havárie. [4] 

Plán Předem stanovený soubor úkonů a postupů v určité činnosti, která má být 

prováděna, zajišťující dosažení vytyčeného cíle. [3] 

Plánování Je jednou z funkcí managementu, zahrnuje výběr cílů, poslání a volbu 

činností pro jejich dosažení. [3] 

Požár        každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení či zranění osob nebo 

zvířat, anebo ke škodám na materiálních hodnotách. Za požár se považuje i nežádoucí hoření, 

při kterém byly osoby, zvířata nebo materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně 

ohroženy. [17] 

Přírodní katastrofa     je událost, která nastává v důsledku lidské nebo přírodní 

činnosti a ničivě postihuje přírodu či společnost. [16] 

Riziko Pravděpodobnost vzniku nežádoucího účinku, ke kterému dojde v průběhu 

určité doby nebo za určitých okolností. [4] 

Únik nebezpečné látky mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a 

prostorově ohraničená událost, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v 

souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení, v němž je nebezpečná látka vyráběna, 

zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a která vede k bezprostřednímu 

nebo následnému závažnému poškození nebo ohrožení života a zdraví občanů, hospodářských 

zvířat, životního prostředí nebo ke škodě na majetku. [10] 

Záchranné práce Činnosti k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení 

rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku 

nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin. [8] 
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4 Legislativa  

Mimořádné události, průmyslové, ekologické havárie mohou bezprostředně ohrozit 

nejen obyvatelstvo, životní prostředí, ale i narušit vnitřní bezpečnost a chod státu. 

K zabezpečení připravenosti územních orgánů, správních úřadů, složek IZS byly vydány 

zákony, prováděcí vyhlášky a nařízení vlády. 

4.1 Zákony 

Ústavní zákon č. 1/ 1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a 

svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky 

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 

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

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v 

souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o 

prevenci závažných havárií) Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění posledních předpisů 

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

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

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

zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. 

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

zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb. 

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. 

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

pozdějších předpisů 
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4.2 Vyhlášky 

Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 21/96 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona ČNR o požární ochraně, vyžaduje u příslušných subjektů zpracování 

dokumentace požární ochrany. 

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

plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu 

Vyhláška č. 250/2006 Sb., kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření 

fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B, 

Vyhláška č. 255/2006 Sb., o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii 

a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie, 

Vyhláška č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závažných havárií - do 

31. 5. 2006 platila vyhláška č. 366/2004 Sb., která nahrazovala zrušenou vyhlášku č. 8/2000 

Sb. 

Vyhláška č. 328/2001 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného 

záchranného systému,  

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

obyvatelstva Vyhláška Českého báňského úřadu kterou se stanoví báňsko-technické 

podmínky pro zřizování, využití a ochranu důlních děl vybraných pro využití při krizových 

situacích pro uplatňování preventivních, technických a bezpečnostních opatření a provádění 

kontrol č. 75/2001 Sb. 

4.3 Nařízení vlády 

Nařízení vlády č. 254/2006 Sb., o kontrole nebezpečných látek, 

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

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

Nařízení vlády č. 463/2000 Sb. o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních 

záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů 

vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu 

obyvatelstva  
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5 Analýza rizik územního celku 

Závažné havárie, mimořádné události a jiné negativní události vzniklé v minulosti 

vedly k potřebě hodnocení rizik a jejich analýze. Analýzou se snažíme snižovat rizika různých 

technologických zařízení, předcházet a zmírňovat dopad již vzniklých negativních událostí 

vyplývající pro obyvatele, jejich majetek, přírodní prostření a státní správu. 

Cílem analýzy je komplexně popsat existující a reálná potenciální rizika, která plynou 

z existence již vzniklých negativních událostí. Na základě posouzení jejich závažnosti 

stanovit nápravná opatření či strategii řízení rizika. 

Důležitým kritériem posuzování rizik území je posouzení již existujícího a 

předpokládaného vzniku dané negativní události či MU. 

Analýza rizik vychází ze známých či ověřených skutečností. Její platnost je tedy 

časově omezena. Vstupními informacemi ke zpracování analýzy rizik jsou využity stávající 

materiály o stavu daného území, dostupná archivní dokumentace. Využívá se také odborná 

literatura a výsledky již provedených analýz. 

Řešení analýzy rizik se probíhá v určitých na sebe navazujících etapách. Každá etapa 

vyvozuje určité/dílčí závěry, které jsou důležité jak samy osobně, tak jsou základem pro 

navazující etapu a celkové hodnocení. 

 

Analýza může mít tyto fáze/etapy: 

• průzkum zasaženého území – vyhledání potencionálního zdroje rizika a jeho 

identifikace a klasifikace 

• odhad pravděpodobnosti vzniku rizika 

• stanovení rozsahu hrozící či vzniklé MU jejich následků 

• stanovení rizika 

• návrh opatření pro prevenci a represi, případnou eliminaci rizika 

 

Nemělo by se zapomínat na odhad finančních nákladů a zohlednění časové náročnosti 

doporučených variant nápravných opatření  

Analýza rizik poskytuje možnost přijímat opatření k předcházení vzniku nebo 

zmírnění následků mimořádných událostí. Přijímání preventivních či represivních opatření 
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souvisí s řízením rizik. Důležitou činností procesu analýzy je identifikace rizik. Nedokážeme-

li riziko identifikovat, nebudeme moci jej analyzovat a také se proti němu bránit. 

V dnešní době se analýzou rizik zabývá stále širší odvětví. Měli bychom mít na 

paměti, že neexistuje jednotný nástroj použití analýzy. Tato diplomová práce je zaměřena na 

analýzu územního celku s ohledem na vliv negativních událostí na technologická zařízení. Pro 

tyto účely analýzy rizik jsou v našich podmínkách nejčastěji používány jednodušší 

screeningové a indexové metody. Berou ohled jak na pravděpodobnost vzniku mimořádné 

události tak odhad škody. Výstupem z těchto metodik je stanovení prioritních rizik na 

analyzovaném území od nejzávažnějších po zanedbatelné. Prioritní rizika pak dále analyzují 

hlouběji. 

Pro účely této diplomové práce a úzké specifikum se dají použít metody analýzy rizik 

IAEA Tec-Doc 727, REHRA, Metoda výběru (podle CPR 18E - Purple Book), KATARISK a 

metoda HVA, která je novou metodou vzniklou z projektu SIPROCI. 

 

5.1 REHRA [12] 

Metodu REHRA doporučuje Světová zdravotnická organizace (WHO). Jde  o 

indexovou metodu. Metoda stanovuje míru místního rizika, vycházející z posouzení 

škodlivosti místa, které v sobě odráží míru škodlivosti látky, nebezpečnosti zařízení a přírodní 

hrozby. Mezi další hodnotící kategorie řadí zranitelnost obyvatelstva, životního prostředí 

a ekonomiky. Výsledný index „místního rizika“ umožňuje jednotlivá rizika na analyzovaném 

území porovnávat a udávat jejich priority.  

 

5.2 KATARISK [13] 

KATARISK zdůrazňuje význam katastrof a mimořádných událostí na místní, 

regionální a kantonální úrovni. Veškerá rizika, potenciál pro katastrofy a mimořádné události 

jsou popsány, analyzovány a důsledně hodnoceny. Sledované riziko zahrnuje přírodní 

katastrofy, technologická rizika a sociální vývoj, které mají potenciál pro katastrofy a 

mimořádné události.  Síla pod prahem války (např. terorismus) a ozbrojené konflikty nejsou 

brány v úvahu. Veškerá rizika jsou považována za jednotnou metodu sestávající ze dvou 

kroků analýzy rizik a hodnocení rizik, systematicky zkoumány a srovnávány. Analýza rizik 
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popisuje a kvantifikuje rizika z hlediska jejich četnosti a očekávaných nároků na základě 

stupnice poškození ukazatelů. 

 

5.3 IAEA Tec-Doc 727[11] 

Tato metoda neklade vysoké požadavky na řešitele, má však své limity a omezení 

použití. Metoda na základě typu činnosti, vlastnosti a množství nebezpečné látky stanovuje 

zasaženou plochu, odhaduje počet ohrožených osob.  Pravděpodobnost stanovuje na základě 

historických zkušeností, četnosti manipulace, organizační úrovně bezpečnosti. Výstupy 

metody lze vhodně zaznamenávat do matice rizika, určovat priority a posuzovat jejich 

přijatelnost. Nezohledňuje však možnost poškození složek životního prostředí a majetkových 

hodnot na analyzovaném území. Metodou nelze objektivně hodnotit jednotky nízkotlakého 

skladování hořlavých plynů, kterých je v Moravskoslezském kraji řada (plynojemy s hutními 

plyny).  

 

5.4 Kvantitativní analýza rizik (podle CPR 18E - Purple Book)[19] 

Kvantitativní analýza rizik je kvantitativním hodnocením zdrojů rizika. Nebezpečnost 

je stanovována na základě množství látky, provozních podmínek a vlastnostech nebezpečných 

látek. Míra nebezpečnosti analyzované jednotky vůči jinému posuzovanému místu závisí na 

vzdálenosti, korekčním faktoru pro toxické nebo pro hořlavé a výbušné látky a na 

nebezpečnosti analyzované jednotky. Výstupy metody umožňují stanovit priority rizik a 

vybrané zdroje detailněji analyzovat. 

 

5.5 HVA [1] 

Metoda je založená na principu mapování rizik případného vzniku mimořádné události 

jako proces. Tento proces identifikace území s různou úrovní rizika je ve skutečnosti 

zobrazení výsledků hodnocení rizik na speciálních mapách. Mapy zobrazují úroveň 

očekávaných ztrát, které je možné předpokládat na daném území, včetně rizik vycházejících z 

konkrétního typu mimořádné události.  
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Bere v potaz statistické, numerické analýzy i kvantitativní přístup, zejména na základě 

minulých zkušeností. 

 

 

Z výše uvedených metod byla vybrána metoda HVA, nejlépe odpovídá požadavkům 

pro vypracování analýzy území. 

Metoda HVA hodnocení rizik a zranitelnosti vznikla v projektu SIPROCI. Následující 

kapitola je věnována tomuto projektu. 
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6 Projekt SIOROCI  

Projekt SIPROCI má pomáhat orgánům na místní a regionální úrovni předvídat, 

připravovat a řešit přírodní a člověkem způsobené mimořádné události. Projekt byl 

uskutečněn v době leden 2004 – červen 2007 a byl financován z fondů EU. 

 

Projektu se účastnilo 13 partnerů zemí Evropské unie ze 7 evropských států. Vyměnili 

si své nejlepší zkušenosti, simulovat různé mimořádné události a rozvíjet nové metody a 

nástroje v krizovém řízení. 

 

Projekt byl zaměřen na: 

� vytvoření a zlepšení metod a praktických dovedností k vytvoření organizačního 

modelu systému řízení schopného koordinovat, řídit a optimalizovat informace, lidské 

a materiální zdroje 

� možnost spoluúčasti na využívání nových informačních a komunikačních technologií 

zaměřených na zlepšení techniky a nástrojů pro monitorování a prevenci rizik a dále 

spoluúčast na důležitých operativních nástrojích k podpoře činnosti krizového 

managementu 

� rozvoj a zlepšení metod, techniky a nástrojů pro mapování a monitorování rizik  

� zlepšení informovanosti a připravenosti obyvatelstva ke zvýšení sebeochrany 

 

Cílem tohoto projektu je zlepšit místní a regionální reakci na mimořádné události 

prostřednictvím mezinárodní spolupráce v rámci Evropy. 

Součástí projektu byl i návrh jednotné metodiky HVA pro mapování rizik. Vybraná 

metoda představuje návrh nejlepšího postupu pro mapování rizik. Má odrážet potřebu 

existence směrnice k přijetí společné metody, která by měla být závazná pro všechny země v 

EU. 

Existence společné klasifikace rizik má umožnit získat téměř objektivní kritéria pro 

rozdělení finančních fondů do různých zemí, regionů, měst a obcí. Přednost pak budou mít 

především oblasti charakterizované vyšší úrovní rizika. Navíc, má tento způsob klasifikace 

rizik vytvořil základ pro společné strategie zmírňování rizik v oblastech se stejnou úrovní 

rizika i v případě, že se nacházejí v různých zemích. 
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Používání jednotné klasifikace rizik a jednotné terminologie umožní ucelené 

předvídání a prevenci vzniku mimořádných událostí, případně i jednotné řešení vzniklé 

situace. V případě odkazu scénáře řešení na společné standardy, bude umožněna pro určitou 

rizikovou oblast přesná znalost očekávaných dopadů mimořádných událostí. 

Hlavním problémem při zavádění společné metody je, že každá země/region již má 

své metody, software, databáze a systémy mapování rizik.  

Jak se metoda HVA používá, uvádí následující kapitola 6.1. 

 

6.1 Analýza rizik a zranitelnosti  

 

HVA (Analýza rizik a zranitelnosti) je proces hodnocení rizika obr. č. 1 zaměřen na 

vznik konkrétního typu mimořádné události ve smyslu pravděpodobnosti respektive 

frekvence výskytu, závažnosti, působení a následků mimořádné události.  

Při provádění analýzy rizik a zranitelnosti pomocí současných poznatků a získaných 

zkušeností se zjišťují ohrožené prvky na území, které jsou zranitelné při jednotlivých typech 

mimořádných událostí. Proložením plošné mapy s nárůstem komunity, přes mapu rizik 

pomůže určit území zranitelná nejen přírodními katastrofami. Identifikace zranitelnosti určuje, 

do jaké míry může zasáhnout riziko a ovlivnit okolní prvky a území. 

Tento proces umožňuje odpovědným osobám při přípravě a řešení mimořádných 

událostí předvídat ztráty, hodnotit možné dopady a podpořit efektivní havarijní plánování a 

řízení rizika.  

 

Metodu mapování rizik s ohledem na proces HVA dělíme do dvou částí: 

„První hlavní část“ by měla definovat scénáře rizik na základě analýzy každého 

rizika a jeho implikací ve smyslu hodnocení pravděpodobnosti vzniku mimořádné události a 

zranitelnosti: 

1) fáze 1: hodnocení pravděpodobnosti vzniku mimořádné události 

2) fáze 2 : hodnocení zranitelnosti 

3) fáze 3 : hodnocení rizika 

„Druhá hlavní část“ by se měla soustředit na strategie plánování pro zmírnění rizika: 

4) fáze 4 : strategie zmírnění rizika“ [1] 
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Ať už se snažíme snížit riziko jakkoliv, musíme si přiznat, že snížit jej na nulovou 

hodnotu nelze. Je tedy potřeba určit přijatelné riziko (zbytkové), které však bude mít jiné 

hodnoty v závislosti na čase a místě. 

 

„Projekt vystihuje riziko jako výsledek vzájemného působení tří hlavních faktorů: 

� Pravděpodobnost vzniku mimořádné události/nebezpečí (H): definované jako 

“pravděpodobnost výskytu potencionální mimořádné události dané závažnosti 

v rámci určitého časového období a v rámci daného území ”; 

� Zranitelnost (V): definovaná jako “výše ztráty u daného prvku u rizika 

vyplývajícího z výskytu mimořádné události dané závažnosti”, což znamená 

“procento hodnoty ztráty u daného fyzického systému vystaveného 

destruktivním účinkům dané mimořádné události, nebo citlivost daného 

systému na jeho poškození nebo odolání při vystavení destruktivním účinkům 

určité mimořádné události dané závažnosti”. 

� Hodnota ohroženého prvku: (E): definovaná jako “ prvky, které jsou negativně 

ovlivněny a podobným způsobem ovlivněny stejným typem rizika“.  

 

Celkové riziko je zde vyjádřeno jako násobek výše uvedených faktorů: 

R = H * V * E (rovnice rizika) 

Nebo-li,“celkové riziko” (R)“ je vzájemné působení očekávaný ztrát,  počtu ztracených 

životů, počet zraněných osob, škody na majetku, nebo přerušení hospodářských činností v 

důsledku působení mimořádné události.  

 

V určitých případech je vhodnější a rychlejší stanovení specifického rizika. To je 

„očekávanou úrovní ztráty v důsledku mimořádné události“: 

„RS = H * V (zjednodušená rovnice rizika) 

Celkové riziko (R) je funkce specifického rizika (RS) s ohledem na hodnotu 

ohroženého prvku:  

R = RS * E 

 

Pravděpodobnost vzniku mimořádné události je tady dána frekvencí jejího vzniku. Je 

tedy potencionálně měřitelná. Vyplývá z toho, že riziko závisí na pravděpodobnosti vzniku a 

následcích mimořádné události.“ [1]  
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6.1.1 Fáze 1 – Hodnocení pravděpodobnosti vzniku MU 

 

Možný vznik mimořádné události je zdrojem potencionálního ohrožení nebo 

nepříznivých podmínek. Hodnocení pravděpodobnosti vzniku mimořádné události se provádí 

jako proces. Jde o “definování a popis možnosti vzniku mimořádné události, společně s jeho 

fyzikálními charakteristikami, závažností a sílou, pravděpodobností a frekvencí vzniku, 

příčinných faktorů a zasažených prvků a území. 

Hodnocení pravděpodobnosti vzniku mimořádné události se provádí ve třech hlavních 

krocích: 

 

� dotazování pro zjištění skutečností, kde je důležité prověřit hlavní faktory (rozsah, 

závažnost, doba opakování) ovlivňující vznik MU. 

 

� vymezení území a oblastí pravděpodobného vzniku mimořádné události. Což 

představuje zakreslení území s pravděpodobným vznikem MU určitého typu. Metoda 

výsledek zaznamenávání pravděpodobnosti událostí do map nazývá“ Mapy rizik“. 

Nejvhodnějším programem pro zpracování těchto map je GIS.  

 

� hodnocení úrovně pravděpodobnosti vzniku MU. Na základě faktorů závažnost a 

frekvence výskytu přiřadíme ukazatele “Hn”. Klasifikace pravděpodobnosti vzniku 

mimořádné události zahrnuje sounáležitost úrovně pravděpodobnosti a indexů 

pravděpodobnosti vzniku MU. 

 

Tabulka 1 Úrovně pravděpodobnosti vzniku MU [1] 

Ukazatel Úroveň

H0 minimální

H1 nízká

H2 střední

H3 vysoká
H4 velmi vysoká

Pravděpodobnost vzniku MU

 

 

Barevné provedení se dá využít při zpracování map. 
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6.1.2  Fáze 2 – Hodnocení zranitelnosti 

 

Hodnocení zranitelnosti má opěrné body. Tak jako hodnocení pravděpodobnosti 

vzniku MU začínáme: 

� dotazováním pro zjištění skutečností, kde informace o zranitelných prvcích jsou 

důležitým krokem pro správné vyhotovení scénářů rizik. 

 

� sestavení seznamu ohrožených prvků s převedením do digitální podoby 

prostřednictvím map a programu GIS. Tyto mapy nazýváme „ Mapy zranitelnosti“. 

Možný seznam ohrožených prvků představující potencionální objekty postižené 

účinky mimořádné události. Seznam by měl obsahovat: 

• obyvatelstvo 

• kulturní památky 

• budovy (jak městské, tak venkovské usedlosti) 

• sítě infrastruktury 

• produktivní oblasti a primární zdroje hospodářské činnosti neboli objekty se zvláště 

nebezpečnými provozy s vysokým rizikem chemických či průmyslových havárií 

• technologické sítě 

• přírodní památky 

 

� hodnocení úrovně zranitelnosti. Přiřazení ukazatelů zranitelnosti “Vn” odpovídajících 

různým úrovním zranitelnosti viz tabulka 2. 
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Tabulka 2 Hodnocení úrovně zranitelnosti [1] 

INDEX ÚROVEŇ

LI
D

É 

B
U

D
O

V
Y

PR
O

D
U

K
TI

V
N

Í O
B

LA
ST

I

K
U

LT
U

R
N

Í P
A

M
Á

TK
Y

SÍ
TĚ

 IN
FR

A
ST

R
U

K
TU

R
Y

TE
C

H
N

IC
K

É 
SÍ

TĚ

PŘ
ÍR

O
D

N
Í P

A
M

Á
TK

Y

V0 ŽÁDNÁ ŽÁDNÁ ŽÁDNÁ ŽÁDNÁ ŽÁDNÁ ŽÁDNÁ ŽÁDNÁ ŽÁDNÁ

V1 MINIMÁLNÍ
NÍZKÁ 

HUSTOTA 

ZALIDNĚNÍ

VYSOKÁ 

KVALITA/NÍ

ZKÁ 

KVANTITA

NEVÝZNAMNÉ 

AKTIVITY
ŽÁDNÁ

MALÝ 

VÝZNAM

OMEZENÝ 

VÝZNAM
ŽÁDNÁ

V2 STŘEDNÍ
STŘENÍ 

HUSTOTA 

ZALIDNĚNÍ

VYSOKÁ 

KVALITA/ 

STŘEDNÍ 

KVANTITA

STŘEDNĚ 

VÝZNAMNÉ 

AKTIVITY

ŽÁDNÁ
MÍSTNÍ 

VÝZNAM

MÍSTNÍ 

VÝZNAM
ŽÁDNÁ

V3 VYSOKÁ
VYSOKÁ 

HUSTOTA 

ZALIDNĚNÍ

STŘEDNÍ 

KVALITA/ 

VYSOKÁ 

KVANTITA

VÝZNAMNÉ 

AKTIVITY

MÉNĚ 

VÝZNAMNÉ 

PAMÁTKY

SEKUNDÁRNÍ 

VÝZNAM

SEKUNDÁRNÍ 

VÝZNAM

MÉNĚ 

VÝZNAMNÉ 

PAMÁTKY

V4 VELMI VYSOKÁ

VELMI 

VYSOKÁ 

HUSTOTA 

ZALIDNĚNÍ

NÍZKÁ 

KVALITA/ 

VELMI 

VYSOKÁ 

KVANTITA

VELMI 

VÝZNAMNÉ 

AKTIVITY

VÝZNAMNMNÉ 

PAMÁTKY

PRIMÁRNÍ 

VÝZNAM

PRIMÁRNÍ 

VÝZNAM

VÝZNAMNÉ 

PAMÁTKY

ZRANITELNOST OHROŽENÉ PRVKY

 

6.1.3 Fáze 3 – Hodnocení rizika 

 

Hodnocení rizika je proces pro určení a stanovení charakteristiky scénářů rizika. 

Scénáře rizika tedy představují průběh a působení mimořádných události vytypovaných pro 

daná území. Scénáře rizik slouží jako základ pro prevenci. Představují základní podklady pro 

havarijní plány.  

 Určení scénářů předchází rozdělení do rizikových zón, které je možné stanovit 

pomocí překrývání „map rizik“ a „map zranitelnosti“.   

Závěrem dojdeme ke zhodnocení úrovně rizika (přijatelnost rizika) „Rn“. Porovnáním 

třídy pravděpodobnosti vzniku mimořádné události s třídami zranitelnosti popsanými v 

předchozích odstavcích nám pomohly vytvořit scénáře. Každá kombinace třídy 

pravděpodobnosti vzniku mimořádné události a třídy zranitelnosti má výslednou třídu 

přijatelnosti rizika viz tabulka 3.  
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Tabulka 3 Třídy přijatelnosti rizika [1] 

V0 V1 V2 V3 V4

NENÍ NÍZKÁ STŘEDNÍ VYSOKÁ
VELMI 

VYSOKÁ

H0
MINIMÁL

NÍ
R0 R0 R0 R0 R0

H1 NÍZKÉ R0 R1 R1 R1 R1

H2 STŘEDNÍ R0 R1 R2 R2 R3

H3 VYSOKÉ R0 R1 R2 R3 R4

H4
VELMI 

VYSOKÉ
R0 R1 R3 R4 R4

RIZIKO

ZRANITELNOST   V

PR
A

V
D

ĚP
O

D
O

B
N

O
ST

 

V
ZN

IK
U

 M
U

  H

 

 

Následující tabulka 4 znázorňuje možné následky či škody na ohrožených prvcích 

v souvislosti s ukazateli rizik. Ukazuje souvislosti mezi ukazatelem rizika a možnými scénáři 

rizika. 

 

Tabulka 4 Souvislost mezi ukazatelem rizika a možnými scénáři rizika[1] 

UKAZATEL ÚROVEŇ

LI
D

É 

B
U

D
O

V
Y

PR
O

D
U

K
TI

V
N

Í 

O
B

LA
ST

I

K
U

LT
U

R
N

Í 

P
A

M
Á

TK
Y

SÍ
TĚ

 

IN
FR

A
ST

R
U

K
TU

R

Y

TE
C
H

N
IC

K
É 

SÍ
TĚ

P
Ř

ÍR
O

D
N

Í 

P
A

M
Á

TK
Y

R1 MINIMÁLNÍ
BEZPEČNOST 

NEMUSÍ 

SELHAT

MALÁ 

ŠKODA
MALÁ ŠKODA MALÁ ŠKODA MALÁ ŠKODA MALÁ ŠKODA MALÁ ŠKODA

R2 STŘEDNÍ
BEZPEČNOST 

NEMUSÍ 

SELHAT

MALÁ 

ŠKODA 

ESTETICKÁ 

NEBO 

FUNKČNÍ 

BEZ 

EVAKUACE

MALÁ ŠKODA 

BEZ PŘERUŠENÍ 

ČINNOSTI

MALÁ ESTETICKÁ 

NEBO FUNKČNÍ 

ŠKODA

MALÁ ŠKODA 

BEZ 

EVAKUACE

MALÁ ŠKODA 

BEZ 

PŘERUŠENÍ 

SLUŽEB

MALÁ ŠKODA

R3 VYSOKÁ

MOŽNÉ 

PROBLÉMY S 

BEZPEČNOST

Í

DŮLEŽITÉ 

FUNKČNÍ 

POŠKOZENÍ 

ANÁSLEDN

Á 

EVAKUACE

DŮLEŽITÁ 

ŠKODA S 

DOČASNÝM 

PŘERUŠENÍM 

ČINNSOTI

DŮLEŽITÁ ŠKODA

DŮLEŽITÁ 

ŠKODA A 

NÁSLEDNÁ 

EVAKUACE

DŮLEŽITÁ 

ŠKODA S 

DOČASNÝM 

PŘERUŠENÍM 

ČINNSOTI

DŮLEŽITÁ 

ŠKODA

R4
VELMI 

VYSOKÁ

MOŽNÉ 

ZTRÁTY NA 

ŽIVOTECH A 

MOŽNÁ 

ZRANĚNÍ 

OSOB

VELKÁ 

ŠKODA A 

NÁSLEDNÁ 

EVAKUACE

VÁŽNÁ ŠKODA 

S PŘERUŠENÍM 

NEBO 

ZRUŠENÍM 

ČINNOSTI

VÁŽNÁ ŠKODA

VELKÁ ŠKODA 

A NÁSLEDNÁ 

EVAKUACE

VÁŽNÁ ŠKODA 

S PŘERUŠENÍM 

NEBO 

ZRUŠENÍM 

ČINNOSTI

VÁŽNÁ 

ŠKODA

RIZIKO OHROŽENÉ PRVKY
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6.1.4 Fáze 4 – Strategie pro zmírnění rizika 

 

Strategie pro zmírnění rizika je vytvářena výsledky analýz a návrhů, které mohou vést 

také k zamezení rizika, plánování možného financování opatření, trvalé omezení využitelnosti 

území pro možnou zástavbu či správné využití půdy. Strategie zmírňování rizika znázorňuje: 

- stanovení „přijatelné úrovně rizika“. Přijatelné riziko je takové riziko, jehož úroveň 

je přijatelná pro společnost, podnik, nebo jednotlivce. Přijatelnou úroveň rizika je možné 

vyjádřit v měřitelných jednotkách nebo na základě kvalitativního přístupu. 

- stanovení specifických „pravidel umístění”. Tyto pravidla mají smysl pro území, kde 

nebylo využito opatření proti riziku. 

- stanovení specifických „kritérií přijetí opatření”. Kritéria zmírňují úroveň rizika 

prostřednictvím „strukturálních opatření“. 

 

 

Obrázek 1 Proces hodnocení rizik metodou HVA [1] 

 

Analýza rizik a zranitelnosti se provádí na různých úrovních (národní, regionální, 

provinční, městské). Musíme si uvědomit, že území klasifikované vysokou úrovní rizika na 

městské úrovni, může být klasifikováno nízkou úrovní rizika na regionální úrovni. Úroveň 
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nazýváme „úroveň území“. „Úroveň zranitelnosti“ je hlavním faktorem ovlivňujícím 

konečnou „Úroveň rizika“, a to kvůli možnosti, že by mohla být změněna na základě 

stanovení „úrovně území“. 
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7 HVA pro oblast ORP Nový Jičín  

Nový Jičín je nejen okresním městem, ale také obcí s rozšířenou působností (dále jen 

ORP) a pověřeným obecním úřadem. Okres Nový Jičín se skládá z 53 obcí, obec s rozšířenou 

působností z 15 obcí (obr. 2). Diplomová práce se zabývá hodnocením rizikovosti území 

Nový Jičín zaměřeného na ORP. 

 

 
Obrázek 2 Mapa ORP Nový Jičín [20 ve spolupráci HZS MSK OÚ Nový Jičín] 

 

7.1 Charakteristika ORP Nový Jičín 

 

Město Nový Jičín leží na jihozápadním okraji Moravskoslezského kraje, ve 

stejnojmenném okrese v Západobeskydském podhůří. Do území zasahuje Příborská 

pahorkatina a Štramberská vrchovina, které jsou součástí Podbeskydské pahorkatiny na řece 

Jičínce a jejich přítocích (Zrzávka, Rakovec, Grasmanka, Straník, Palackého potok, OstruŃí 



28 

 

potok, Čerťák a další drobné bezejmenné toky). Na severu Nový Jičín sousedí s obcí 

Bernartice nad Odrou, Šenov u Nového JIčína, Bartošovice, Sedlnice, na východě s obcí 

Závišice, Rybí, na jihu s obcí łivotice u Nového Jičína, Hodslavice Hostašovice a městem 

Valašské Meziříčí (k.ú. Jasenice), na západě s obcí Starý Jičín (k.ú. Starý Jičín, Jičina, 

Janovice, Petřkovice).  

Obytné a smíšené zóny jsou určeny územním plánem města. Ty tvoří historické jádro 

a ochranné pásmo městské památkové rezervace, jihozápadní část města a části Nového 

Jičína. Průmyslová zóna stávající a nově navržená je orientována směrem severním.  

 

Mezi nejzávažnější MU patří ty, kde jsou zasaženy osoby či životní prostředí. Mnoho 

z těchto událostí jsou způsobena chybou člověka a následné selhání technologického zařízení 

nebo živelnými pohromami.  

Na základě havárií v 70. letech minulého století v zemích EU (Flixborough, Seveso), 

přijala Rada směrnici č. 82/501/EEC (tzv. SEVESO direktiva). Cílem bylo zavedení jednotné 

legislativy, v části prevence a připravenosti na závažné průmyslové havárie, zpracování a 

použití vhodných opatření. Směrnice stanovuje povinnosti a postupy provozovatelů 

technologií a správních orgánů v oblasti závažných průmyslových havárií. 

Praxe ukázala potřebu novelizace. Byla vydána nová směrnice Rady č. 96/82/EC (tzv. 

SEVESO II direktiva nebo COMAH).  

Vstupem České republiky do EU vznikla povinnost zavést direktivu do legislativy. V 

roce 1999 byl přijat zákon o prevenci závažných havárií. Aktuálně jde o zákon č. 59/2006 Sb., 

o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečným chemickými látkami 

nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a 

o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 

Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, 

ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) a příslušných prováděcích 

předpisů.  

Tato legislativa ukládá právnickým a podnikajícím fyzickým osobám povinnost 

zpracovat seznam, ve kterém je uveden druh, klasifikace, množství a fyzikální forma všech 

nebezpečných látek umístěných v objektu nebo zařízení. Dále musí přijmout všechna 

nezbytná opatření k prevenci závažných havárií a omezení jejich následků na zdraví a životy 

lidí, hospodářských zvířat, životního prostředí a majetku. Podle množství nebezpečné látky 
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umístěné v objektu se objekty nebo zařízení zařazují do skupiny A (menší množství 

nebezpečných látek) nebo B (větší množství nebezpečných látek).  

Provozovatel objektu nebo zařízení zařazeného do skupiny:  

• A je povinen zpracovat bezpečnostní program prevence závažných havárií, plán 

fyzické ochrany, je povinen hlásit a podávat zprávy o haváriích.  

• B musí zpracovat bezpečnostní zprávu, plán fyzické ochrany, vnitřní havarijní 

plán, dodat podklady pro vnější havarijní plán a pro stanovení zóny havarijního 

plánování, účastnit se při zpracování informací pro veřejnost. 

 

Diplomová práce zaznamenává podniky v ORP Nový Jičín graficky do mapy podle 

druhu nebezpečné látky. Podklady jsou získány od HZS MSK ÚO Nový Jičín. 

 

Tabulka 5 Seznam nebezpečných látek podniků v ORP Nový Jičín [autor] 

Druh NL Bezpečnost 

Amoniak 
  

Propan (LPG) 
 

Benzín 
  

Alkylpolyalkylenglykolether 
(nátěrová hmota) 

 

Transformátorový olej 

 

Chlór 
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Získána data jsou aktualizovaná jak z hlediska zastoupení nebezpečné látky, tak 

z hlediska množství rizikových míst. V ORP Nový Jičín se nachází 18 organizací s výskytem 

nebezpečné látky. Většina je zařazena do skupiny nezařazených (N), pouze 1 je ve skupině B. 

ORP Nový Jičín nedisponuje organizací/podnikem zařazeným do skupiny A. Výsledek je 

znázorněn v grafu (obr. 3). 

skupina A

skupina B

skupina N

 

Obrázek 3 Graf - zařazení podniků na území ORP Nový Jičín do skupin A, B, N. [autor] 

 

Bezpečnost územní ORP Nový Jičín je také znázorněna pomocí druhu nebezpečné 

látky. Toto zhodnocení je vidět v následujícím grafu (obr. 4). Převládají hořlavé a toxické 

látky. 

 

0
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hořlavá toxická dráždivá oxidující nebezpečná

pro životní

prostředí

podniky s NL v ORP NJ

 

Obrázek 4 Graf - Zařazení podniků podle nebezpečnosti látky [autor] 

 

Diplomová práce se zaměřila také na environmentální a společenské riziko z jiné 

stránky. Práce bere ohled na rizika působící na technologická zařízení z pohledu vzniklých 

MU v letech 2006-2009. Nejdůležitějším technologickým zařízením byl vybrán podnik 

Autopal, s. r. o. a ČEPRO, a. s. 
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Podniky byly vybrány pro svou polohu a s ohledem na skladování a používání druhu 

NL. 

 Autopal, s. r. o. se nachází téměř na okraji městské části v Novém Jičíně. Firma 

prování výzkum a vývoj chladící, světelné a aklimatizační techniky. Jako 

nátěrovou/nástřikovou hmotu používají FOSTAR plus. [14] 

ČEPRO, a. s. slouží pro příjem, výdej a skladování automobilových benzinů, 

motorové nafty a leteckého petroleje. V areálu skladu se nachází 10 nadzemních skladovacích 

nádrží. Před zahájením stavby skladu byl vybudován umělý biokoridor, který umožňuje 

migraci rostlin a živočichů mezi jednotlivými biocentry, a napomáhá tak zachování 

přirozeného způsobu jejich života. [15] 

 

Technologická zařízení taktéž dávají podnět k možnosti vzniku MU. Jsou tedy brány 

za ohrožující prvky. Mnohdy však právě MU ovlivní chod těchto podniků a má neblahý 

dopad i na okolí. Často tak vzniká dominoefekt. Pro předcházení vzniku či zmírňování 

dopadu jak na obyvatelstvo, podniky a okolí, vyhledáváme, mapujeme možná rizika. 

 

7.2 Mapování rizika území 

 

Práce postupuje podle příručky „Mapování rizik návrh jednotné metodiky“. Samotný 

návrh je výňatkem závěrečné zprávy „Finální produkt“. Metodika není dostatečně 

propracovaná. Schází detailní přístup k hodnocení určitých kritérií a mezí. Diplomová práce 

přistupuje k těmto skutečnostem na základě faktorů z jiných analýz, metod a vlastního 

uvážení.  

Pro účely zpracování diplomové práce byla metoda upravena na podmínky ČR, 

s přihlédnutím na sledované území. 

 

Pro mapování rizika území byly získány informace od Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje územního odboru Nový Jičín (dále jen HZS MSK ÚO Nový Jičín). 

Byly použity záznamy vzniklých událostí v letech 2006 – 2009. Soubor událostí vzniklých na 

území ORP Nový Jičín v daném časovém období čítalo přes dva tisíce položek. Pro analýzu 

HVA byly také zohledněny provedené analýzy z dřívějších let, převážně metoda REHRA. Pro 

tvorbu map by byl nejvhodnější program GIS. Tento program je však dostupný jen hasičským 
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záchranným sborům a jeho ovládání je jen pro zaškolené osoby. Diplomová práce je tedy 

zhotovována pomocí náhradního improvizovaného programu CorelDRAW a výstupy jsou jen 

orientační, nikoli závazné pro použití v praxi. 

 

Mapováním území ORP Nový Jičín na základě statistik a záznamů HZS MSK ÚO 

Nový Jičín vyhodnotilo pět kategorií typů událostí (tab. 6). 

 

Tabulka 6 Kategorie událostí na území ORP Nový Jičín [autor] 

Kategorie Druh události Dílčí události

1. dopravní nehody silniční

železniční

2. živelné pohromy povodně (přírodní, blesková)

vichřice

sněhová kalamita

3.
technická pomoc

odstraňování nebezpečných 

stavů

likvidace hmyzu, aj.

4. únik nebezpečné látky únik do půdy

únik do ovzduší

5. požáry les, louka

budovy  

 

Práce zpracovává záznamy ze 4 posledních let (2006 – 2009). Většina analýz pracuje 

v delším sledovaném období avšak pro detailnost a potřeby analýzy HVA vyhovovaly pouze 

tyto 4 roky. 
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Obrázek 5 Procentní zastoupení událostí v ORP Nový Jičín za období 2006-2009 [autor] 

 

Kruhový graf (obr. 5) představuje procentní vyjádření četnosti událostí vzniklých na 

území ORP Nový Jičín v letech 2006 – 2009.  

7.3 Technická pomoc 

Události zařazené do kategorie technická pomoc představuje dílčí zásahy při různých 

typech událostí. Jejich specifikace je rozdělena do šesti skupin. 

7.3.1 Fáze 1- Hodnocení pravděpodobnosti vzniku událostí  

Pravděpodobnost vzniku událostí klasifikovaných jako technická pomoc představuje 

zkoumání četnosti vzniku a okolnosti. 

 

1) Dotazování pro zjištění skutečností 

 

Výsledky statistiky sledovaných let na území ORP Nový Jičín, řadí technickou pomoc 

na čestné první místo nejčastěji vzniklých událostí. Technická pomoc je součástí 

každodenního života. 
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Obrázek 6 Statistika případů technické pomoci HZS MSK ÚO Nový Jičín v letech 2006 – 2009 

[autor] 

 

Z grafu (obr. 6) lze vyčíst počet událostí podle zařazení do jedné z šesti skupin za 

sledované období. 

 

V letech 2006 – 2009 převládá z 30 % odstraňování nebezpečných stavů (obr. 7). 

Nebezpečné stavy představují riziko, z větší či menší části vázané na jiný druh MU. Mezi 

nejčastějšími případy jsou dopravní vyprošťování vozidel, řezání stromů, čištění studní a 

kanálů, zabezpečení padající omítky. 

 

 
Obrázek 7 Procentní zastoupení dílčích zásahů technické pomoci v ORP Nov Jičín [autor] 
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Uzavřený prostor bez možnosti přístupu, je jedním z každodenních rizik. Likvidace 

hmyzu, čerpání vody, odstraňování překážek představují sezónní záležitost. Kdežto 

spolupráce se složkami IZS je závislá na druhu a rozsahu události.  

 

2) Vytyčování území a oblastí možného vzniku povodní 

 

Zakreslení pravděpodobnosti vzniku událostí s technickou pomocí je velice obtížné. 

Mapa byla vyhotovena s ohledem na druhy událostí jak primárních tak sekundárních. 

 

 
Obrázek 8 Úroveň pravděpodobnosti vzniku událostí pro zásah jako technická pomoc na území ORP 

Nový Jičín (Mapa rizik)[autor] 

 

Z mapy (obr. 8) je zřejmá velmi vysoká pravděpodobnost vzniku událostí technické 

pomoci ve městech, vesnicích, na silničních komunikacích a železničních tratích. 
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3) Hodnocení úrovně pravděpodobnosti 

 

K hodnocení úrovně pravděpodobnosti vzniku případů pro technickou pomoc slouží 

následující tabulka 7. 

Tabulka 7 Pravděpodobnost vzniku událostí pro technickou pomoc [autor] 

Pravděpodobnost vzniku MU 

Ukazatel Úroveň Odhadová frekvence 

H0 minimální 1x za 100 let a více 

H1 nízká 1x za 10 let 

H2 střední 1x za rok 

H3 vysoká 2x – 12x za rok 

H4 velmi vysoká častěji 

 

Hodnoty byly přiřazovány na základě odhadové frekvence vzniku událostí 

s technickou pomocí. Pro určení frekvence se vycházelo z provedené statistiky již vzniklých 

případů. 

7.3.2 Fáze 2 - Hodnocení zranitelnosti území  

Hodnocení zranitelnosti území je společnou fází pro všechny kategorie MU na území 

ORP Nový Jičín. 

 

1) Dotazování pro zjištění skutečností 

 

Podrobné zkoumání jednotlivých obcí a v nich vzniklých událostí vytypovává 

ohrožené prvky. Byly vybrány prvky možného postižení účinky mimořádné události. Braly se 

v úvahu místa s větším počtem shromážděných osob, budovy jak určené pro podnikání tak 

k bydlení, památky, důležité sítě nejen kritické infrastruktury. 

 

 Ke stanovení sedmi základních skupin bylo použito zhodnocení daného prvku pomocí 

ovlivňujících faktorů (tab. 8). 
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Tabulka 8 Faktory pro stanovení zranitelnosti [autor] 

Ohrožený prvek Faktory 

Lidé koncentrace obyvatelstva, demografické podmínky, zdravotní stav obyvatelstva 

Budovy  rozptýlení budov, přístup do objektů, časová dostupnost složek IZS, 

Produktivní oblasti umístění oblasti, přístup na dané území, časová dostupnost složek IZS 

Kulturní památky umístění památky, velikost a druh památky 

Sítě infrastruktury vedení sítě infrastruktury, důležité centrální body 

Technologické sítě umístění sítě, rozsáhlost sítě, časová dostupnost složek IZS, vlastní opatření pro 
případný vznik MU 

Přírodní památky umístění památky, velikost a druh památky 

 

Například ohrožený prvek „lidé“ byl zhodnocován z hledika počtu obyvatel (obr. 9) 

jak občanů ČR tak občanů EU žijících na území ORP Nový Jičín. Dále demografických 

podmínek a zdravotního stavu obyvatelstva.  

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

B
arto

šo
vice

B
ern

a
rtice

n
a

d
 O

d
ro

u

H
lad

ké

Živo
tice

H
o

d
slavice

H
o

sta
šo

vice

Je
se

n
ík n

a
d

O
d

ro
u

K
u

n
ín

M
o

řko
v

N
o

vý Jičín

R
yb

í

Se
d

ln
ice

Sta
rý Jičín

Su
ch

d
o

l

n
a

d
 O

d
ro

u

Še
n

o
v u

N
o

véh
o

Živo
tice

 u

N
o

vé
h

o

Občané ČR

Občané EU

Celkem

 

Obrázek 9 Počet obyvatel v obcích v roce 2009 [autor] 

V ORP Nový Jičín je soustředěn největší počet obyvatel do Nového Jčína. Nový jičín 

disponuje jak sociáním zabezpečením, ubytovacími možnostmi, tak variací pracovních míst. 

Ostatní obce disponují přiměřeně stejným počtem obyvatel. 
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2) Sestavení seznamu ohrožených prvků 

 

Pro správné hodnocení zranitelnosti bylo územní rozděleno na síť. Síť se skládá ze 

čtverečků o rozloze 500 m2 představující první stupeň poplachu. Tento faktor je dále 

zohledněn při vyhodnocování míry rizika. 

 

 
Obrázek 10 Mapa s ohroženými prvky [autor] 

 

Seznam ohrožených prvků (obr. 10) reprezentuje „mapa zranitelnosti“. Mapa slouží 

jako podklad pro všechny druhy MU na území ORP Nový Jičín. 

 

3) Hodnocení úrovně zranitelnosti 

 

Postup vyhodnocování úrovně zranitelnosti byl následující. Úsek o rozloze 500 m2 byl 

vystaven otázkám. Jsou zde lidé? Z tabulky 9 byla vybrána jedna z pěti variant a přidělena 

úroveň např. V2. Jsou zde budovy? Pokud úroveň budov měla větší hodnotu V3, byla místu 

přidělena hodnota V3. Tento postup hodnocení byl aplikován na celé území. 
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Tabulka 9 Hodnocení zranitelnosti území [1, 20] 

INDEX ÚROVEŇ
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SÍ
TĚ

PŘ
ÍR

O
D

N
Í 

PA
M

Á
TK

Y

V0 ŽÁDNÁ ŽÁDNÁ ŽÁDNÁ ŽÁDNÁ ŽÁDNÁ ŽÁDNÁ ŽÁDNÁ ŽÁDNÁ

V1 MINIMÁLNÍ
NÍZKÁ 

HUSTOTA 

ZALIDNĚNÍ

VYSOKÁ 

KVALITA/NÍ

ZKÁ 

KVANTITA

NEVÝZNAMNÉ 

AKTIVITY
ŽÁDNÁ

MALÝ 

VÝZNAM

OMEZENÝ 

VÝZNAM
ŽÁDNÁ

V2 STŘEDNÍ
STŘENÍ 

HUSTOTA 

ZALIDNĚNÍ

VYSOKÁ 

KVALITA/ 

STŘEDNÍ 

KVANTITA

STŘEDNĚ 

VÝZNAMNÉ 

AKTIVITY

ŽÁDNÁ
MÍSTNÍ 

VÝZNAM

MÍSTNÍ 

VÝZNAM
CHKO

V3 VYSOKÁ
VYSOKÁ 

HUSTOTA 

ZALIDNĚNÍ

STŘEDNÍ 

KVALITA/ 

VYSOKÁ 

KVANTITA

VÝZNAMNÉ 

AKTIVITY

MÉNĚ 

VÝZNAMNÉ 

PAMÁTKY

SEKUNDÁRNÍ 

VÝZNAM

SEKUNDÁRNÍ 

VÝZNAM

MÉNĚ 

VÝZNAMNÉ 

PAMÁTKY

V4 VELMI VYSOKÁ

VELMI 

VYSOKÁ 

HUSTOTA 

ZALIDNĚNÍ

NÍZKÁ 

KVALITA/ 

VELMI 

VYSOKÁ 

KVANTITA

VELMI 

VÝZNAMNÉ 

AKTIVITY

VÝZNAMNMNÉ 

PAMÁTKY

PRIMÁRNÍ 

VÝZNAM

PRIMÁRNÍ 

VÝZNAM

VÝZNAMNÉ 

PAMÁTKY

ZRANITELNOST OHROŽENÉ PRVKY

 

Tabulka 9 byla použita pro zakreslení úrovně zranitelnosti ohrožených prvků. 

 

 
Obrázek 11 Mapa zranitelnosti ORP Nový Jičín [autor] 
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Z mapy (obr. 11) je zřejmé, že největší míru zranitelnosti mají území s velkou 

hustotou zalidnění, povodí řek a všechny druhy infrastruktury. 

7.3.3 Fáze 3 - Hodnocení rizika  

Fáze hodnocení rizika představuje zakreslení zón rizika, určování scénářů s následným 

ohodnocením území. 

 

1) Rozdělení do rizikových zón a určování scénářů rizika 

   

Rizikové zóny společně se scénáři jsou zakresleny do mapy (obr. 12). Rizikové zóny 

představují hranice obcí. Scénáře vyjadřují případy událostí během let 2006 – 2009. 

 

 
Obrázek 12 Počet událostí se zásahy pro technickou pomoc, podle obcí v ORP Nový Jičín 2006 – 2009 

(rizikové zóny a scénáře) 

 

Technická pomoc převládá v Novém Jičíně, Starém Jičíně, Libhošti a Suchdole nad 

Odrou.  
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2) Hodnocení úrovně rizika  

 

Úroveň rizika území s využitím technické pomoci je zakreslena do mapy (obr. 13). 

Výsledek je realizován pomocí překrytí mapy rizik (obr. 8) a mapy zranitelnosti (obr. 11). 

Vyhodnocování překrytí map je realizováno na základě tabulky Třídy přijatelnosti rizika. 

Tabulka 10 Třídy přijatelnosti rizika [1] 

V0 V1 V2 V3 V4

NENÍ NÍZKÁ STŘEDNÍ VYSOKÁ
VELMI 

VYSOKÁ

H0
MINIMÁL

NÍ
R0 R0 R0 R0 R0

H1 NÍZKÉ R0 R1 R1 R1 R1

H2 STŘEDNÍ R0 R1 R2 R2 R3

H3 VYSOKÉ R0 R1 R2 R3 R4

H4
VELMI 

VYSOKÉ
R0 R1 R3 R4 R4

RIZIKO

ZRANITELNOST   V

PR
A

V
D

ĚP
O

D
O

B
N

O
ST

 

V
ZN

IK
U

 M
U

  H

 

 

Co přesně hodnoty znamenají pro ohrožené prvky, vyjadřuje tabulka 11. 

 

Tabulka 11 Hodnocení rizika [1] 

UKAZATEL ÚROVEŇ
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P
Ř

ÍR
O
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Í 

P
A

M
Á

TK
Y

R1 MINIMÁLNÍ
BEZPEČNOST 

NEMUSÍ 

SELHAT

MALÁ 

ŠKODA
MALÁ ŠKODA MALÁ ŠKODA MALÁ ŠKODA MALÁ ŠKODA MALÁ ŠKODA

R2 STŘEDNÍ
BEZPEČNOST 

NEMUSÍ 

SELHAT

MALÁ 

ŠKODA 

ESTETICKÁ 

NEBO 

FUNKČNÍ 

BEZ 

EVAKUACE

MALÁ ŠKODA 

BEZ PŘERUŠENÍ 

ČINNOSTI

MALÁ ESTETICKÁ 

NEBO FUNKČNÍ 

ŠKODA

MALÁ ŠKODA 

BEZ 

EVAKUACE

MALÁ ŠKODA 

BEZ 

PŘERUŠENÍ 

SLUŽEB

MALÁ ŠKODA

R3 VYSOKÁ

MOŽNÉ 

PROBLÉMY S 

BEZPEČNOST

Í

DŮLEŽITÉ 

FUNKČNÍ 

POŠKOZENÍ 

ANÁSLEDN

Á 

EVAKUACE

DŮLEŽITÁ 

ŠKODA S 

DOČASNÝM 

PŘERUŠENÍM 

ČINNSOTI

DŮLEŽITÁ ŠKODA

DŮLEŽITÁ 

ŠKODA A 

NÁSLEDNÁ 

EVAKUACE

DŮLEŽITÁ 

ŠKODA S 

DOČASNÝM 

PŘERUŠENÍM 

ČINNSOTI

DŮLEŽITÁ 

ŠKODA

R4
VELMI 

VYSOKÁ

MOŽNÉ 

ZTRÁTY NA 

ŽIVOTECH A 

MOŽNÁ 

ZRANĚNÍ 

OSOB

VELKÁ 

ŠKODA A 

NÁSLEDNÁ 

EVAKUACE

VÁŽNÁ ŠKODA 

S PŘERUŠENÍM 

NEBO 

ZRUŠENÍM 

ČINNOSTI

VÁŽNÁ ŠKODA

VELKÁ ŠKODA 

A NÁSLEDNÁ 

EVAKUACE

VÁŽNÁ ŠKODA 

S PŘERUŠENÍM 

NEBO 

ZRUŠENÍM 

ČINNOSTI

VÁŽNÁ 

ŠKODA

RIZIKO OHROŽENÉ PRVKY

 



42 

 

 
Obrázek 13 Úroveň rizika území při technické pomoci [autor] 

 

Výsledná úroveň rizika (obr. 13) představuje velmi vysoké riziko případů s technickou 

pomocí ve většině měst a obcí. Tyto místa mají hodnotu H4. Zalidněná a zastavěná část obce 

Mořkov, Rybí, Hodslavice a okrajové části Šenova u Nového Jičína, Bartošovic mají vysokou 

a střední úroveň rizika s hodnotou H3, H2. Minimální hodnota H1 je přidělena Dálnici, 

okrajové části Žiliny, Životic u Nového Jičína. Žádné riziko je zastoupeno hodnotou H0 – 

pole, louky, lesy. 

 

7.4  Dopravní nehody 

Dopravní nehody se stávají na všech typech silniční komunikace, železničních tratích i 

v letovém prostoru. 

7.4.1 Fáze 1- Hodnocení pravděpodobnosti vzniku dopravní nehody  

Pravděpodobnost vzniku událostí klasifikovaných jako dopravní nehoda představuje 

zkoumání četnosti vzniku, okolnosti a místo vzniku nehody. 
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1) Dotazování pro zjištění skutečností 

 

ORP Nový Jičín se nachází na významném republikovém tahu, kterým je silnice I/48 

(Bělotín – Český Těšín, st. hr. PR). Další významnou příčkou v severojižním směru tvoří 

silnice I/57, I/48. Tyto tahy jsou využívány jak pro tranzitní dopravu, tak pro svou příznivou 

polohu v předhůří Beskyd i rekreační dopravou. Vzhledem k těmto skutečnostem jsou tyto 

komunikace místem častých dopravních nehod.  

 

 
Obrázek 14 Statistika dopravních nehod na území ORP Nový Jičín v letech 2006 – 2009[autor] 

 

V ORP Nový Jičín připadají průměrně 2-3 dopravní nehody za týden. U zásahů HZS 

MSK ÚO Nový Jičín převládá uvolňování komunikace, odstraňování dopravních prostředků, 

vyprošťování osob, úklid vozovky jak je zřejmé z kruhového grafu (obr. 15). 

 

 
Obrázek 15 Procentní zastoupení dílčích zásahů k dopravním nehodám v ORP Nov Jičín [autor] 
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2) Vytyčování území a oblastí možného vzniku dopravní nehody 

 

Území možného vzniku dopravní nehody je předem specificky vymezeno. Dopravní 

nehoda se může stát na silniční komunikaci, železniční trati, v ulicích měst a vesnic. ORP je 

z části na východě začleněn do leteckého koridoru. Pád letadla se však nepředpokládá. 

 

 
Obrázek 16 Úroveň pravděpodobnosti vzniku dopravní nehody na území ORP Nový Jičín (Mapa rizik) 

[autor] 

 

Mapa (obr. 16) ukazuje pravděpodobnost vzniku dopravní nehody na území ORP 

Nový Jičín. Jsou zde zohledněny faktory možného vzniku dopravní nehody.  

 

3) Hodnocení úrovně pravděpodobnosti 

 

Četnost případů v uplynulých letech dala podnět ke stanovení frekvence pro 

hodnocení pravděpodobnosti vzniku dopravní nehody. Silnice I., II. A některé III. třídy a 

železniční tratě jsou ohodnocena ukazatelem H4. Ulice ve městech mají převážně hodnotu H4 

a H3. Okrajové části města a vesnic dostaly hodnotu H2 a H1. Místa mimo komunikaci, lesní 

porosty, pole a louky představují hodnotu H0.  
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        Tabulka 12 Pravděpodobnost vzniku dopravní nehody [autor] 

Pravděpodobnost vzniku MU 

Ukazatel Úroveň Odhadová frekvence 

H0 minimální 1x za 100 let a více 

H1 nízká 1x za rok 

H2 střední 1x za měsíc 

H3 vysoká 1x  za týden 

H4 velmi vysoká častěji 

 

Přiřazování bralo zřetel na pravděpodobný výskyt pohybujících se dopravních 

prostředků. 

7.4.2 Fáze 2 - Hodnocení zranitelnosti území  

Viz kap. 7.3.2  

7.4.3 Fáze 3 - Hodnocení rizika  

Riziko je hodnoceno na základě určení scénáře a stanovení rizikových zón. 

  

1) Rozdělení do rizikových zón a určování scénářů rizika   

Scénáře představují vývoj dopravních nehod s četností za sledované období. 

 
Obrázek 17 Počet událostí dopravních nehod v obcích ORP Nový Jičín v letech 2006 – 2009 
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2) Hodnocení úrovně rizika  

 

Překrytím mapy rizik (obr. 16) a mapy zranitelnosti (obr. 11) kap. 7.3.2. Hodnoty jsou 

určovány podle tab. 10 kap. 7.3.3. Úroveň rizika dopravní nehody znázorňuje mapa (obr. 18).  

 

 
Obrázek 18 Úroveň rizika území pro dopravní nehody [autor] 

 

Velmi rizikovou částí jsou všechny silnice I., II., a částečně III. třídy. Za velmi 

rizikové místa jsou také považovány centra měst a vesnice, přes které vedou hlavní tahy. 

Všechna tato místa mají hodnotu H4. Vysoká úroveň rizika H3 je zřejmá ve větších vesnicí. 

Většina vesnic má však hodnotu střední H2 či minimální H1. Území bez dopravní 

infrastruktury představuje žádnou úroveň rizika H0 v případě dopravních nehod.   

  

7.5 Živelná pohroma 

Neustálá změna klimatu působí negativně na ORP Nový Jičín. Živelná pohroma se 

projevuje převážně povodní, větrnou smrští či sněhovou kalamitou. 
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7.5.1 Fáze 1- Hodnocení pravděpodobnosti vzniku živelné pohromy 

Území ORP Nový Jičín je rozdělen na 15 obcí. Každá obec byla zkoumána 

z morfologického pohledu a pravděpodobnosti vzniku živelné pohromy.  

 

1) Dotazování pro zjištění skutečností 

 

Výsledky statistiky sledovaných let na území ORP Nový Jičín, ukazují živelnou 

pohromu jako druhou z nejčastěji ohrožujících MU. 

 

Živelná pohroma je zastoupena 16%. Sledované období nám ukazuje stále narůstající 

nebezpečí vzniku povodní (obr. 19). Blesková povodeň v roce 2009 měla katastrofální dopad 

na obce v ORP Nový Jičín v povodí řeky Odra (dílčí povodí Jičínky) a vyžádala si oběti na 

životech. Tato skutečnost se stala i navzdory tomu, že území Jičínky má stanoveno záplavové 

území a vymezenou aktivní zónu.  

 

 
Obrázek 19 Počet zásahů HZS MSK ÚO Nový Jičín - živelná pohroma [autor] 

 

Na základě porovnání dopadů jednotlivých podkategorií MU, je živelná pohroma 

mapována pro případ vzniku „Povodní“.  
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2) Vytyčování území a oblastí možného vzniku povodní 

 

Pravděpodobnost vzniku povodní je závislé na druhu environmentální události, reliéfu 

krajiny a správné předpovědi počasí.  Rozsah a následky se dále odvíjí od výskytu 

ohrožených prvků a jejich míře zranitelnosti. 

 

 

Obrázek 20 Úroveň pravděpodobnosti vzniku živelné pohromy (povodeň) na území ORP Nový Jičín 

[autor] 

Mapa (obr. 20) ukazuje pravděpodobnost vzniku povodní na hlavních tocích v ORP 

Nový Jičín. Výsledná mapa bere v potaz statistiku posledních let. 

 

3) Hodnocení úrovně pravděpodobnosti 

 

Pro hodnocení úrovně pravděpodobnosti vzniku povodní byly stanoveny odhadové 

frekvence (tab. 13). Vycházelo se z četnosti povodní na území ČR v poměru ztát a 

způsobených škod na majetku. 
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        Tabulka 13 Pravděpodobnost vzniku MU [autor] 

Pravděpodobnost vzniku MU 

Ukazatel Úroveň Odhadová frekvence 

H0 minimální 1x za 101 let a více 

H1 nízká 1x za 11 –100 let 

H2 střední 1x za 2 – 10 let 

H3 vysoká 1x –12x za rok 

H4 velmi vysoká častěji 

 

 

Na základě frekvence pravděpodobnosti vzniku MU je každé části území ORP Nový 

Jičín přiřazen ukazatel H0-H4. Stěžejní vodní toky získaly ukazatel H4. Povodí kolem větších 

toků představuje ukazatel H3. Menší toky a jejich povodí jsou hodnoceny ukazatelem H2 a 

H1. Území s vyšší nadmořskou výškou či míst bez výskytu vodních toků mají hodnotu H0. 

 

7.5.2 Fáze 2 - Hodnocení zranitelnosti území  

Viz kapitola 7.3.2. 

7.5.3 Fáze 3 - Hodnocení rizika  

Práce zohledňuje nejen kvantitativní hledisko úrovně rizika, ale také bere zřetel na 

charakteristické znaky území a efektivní možnost řešení MU. 

 

1) Rozdělení do rizikových zón a určování scénářů rizika   

 

Diplomová práce hodnotí rizika a stanovuje scénáře živelné pohromy na území ORP 

Nový Jičín. Scénáře jsou reprezentovány počtem událostí živelných pohrom v konkrétních 

obcích ORP Nový Jičín za sledované období. Rizikové zóny jsou povodí v jednotlivých 

obcích. 



50 

 

 

Obrázek 21 Počet událostí typu živelná pohroma, podle obcí v ORP Nový Jičín v letech 2006 - 2009 

 

2) Hodnocení úrovně rizika živelné pohromy – povodeň 

 

Hodnocení rizika je úroveň rizika (obr. 22), která je stanovena přiřazením ukazatele 

rizika „Rn“. Ukazatel je přiřazen na základě překrytí „map zranitelnosti“ území (obr. 11) kap. 

7.3.2. a „map rizik“ vzniku živelné pohromy povodně (obr. 20). Hodnoty jsou určovány podle 

tabulky 10 kap 7.3.3. 
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Obrázek 22 Úroveň rizika území při možném vzniku živelné pohromy povodně [autor] 

 

Na území ORP Nový Jičín se nachází velmi vysoká úroveň rizika H4 na tocích 

Jičínka, Zrzávka. V  oblastech povodí těchto řek je úroveň střední H3 a nízká H2. Povodí řeky 

Odra představuje taktéž hodnoty střední H3 a nízké H2. Zbylá část území ORP Nový Jičín 

nemá žádné riziko povodní H0. 

 

7.6 Požár 

Požár je jedním z nejničivějších živlů.  

7.6.1 Fáze 1- Hodnocení pravděpodobnosti vzniku požáru  

Pravděpodobnost vzniku požáru byla zkoumána na základě statistiky. Byla stanovena 

tabulka pravděpodobnostních hodnot, které sloužily pro tvorbu mapy rizik. 
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1) Dotazování pro zjištění skutečností 

 

Výsledky statistiky sledovaných let na území ORP Nový Jičín, řadí požáry na čtvrté 

místo nejčastěji ohrožující MU.  

 

 

Obrázek 23 Statistika požárů podle druhu požáru v letech 2006 – 2009 [autor] 

 

 Na území ORP převládají požáry (obr. 23) v popelnicích a budovách, před 

dopravními prostředky či lesním porostem. Tyto požáry jsou převážně chybou zbavování se 

odpadů nesprávným způsobem, saze v komíně, technickou chybou spotřebičů. Celkově vzato, 

požár vzniká v řadě případů z důvodu nedbalosti, neopatrnosti nebo úmyslu člověka. Přírodní 

požáry jsou minimální pouze v období přetrvávání sucha. 

 

2) Vytyčování území a oblastí možného vzniku povodní 

 

Pravděpodobnost vzniku požárů je závislé na druhu požáru. Práce vnímá možnosti 

vzniku požáru jako požár objektů.  
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Obrázek 24 Úroveň pravděpodobnosti vzniku požáru objektů na území ORP Nový Jičín (Mapa rizik) 

[autor] 

 

Mapa (obr. 24) představuje pravděpodobnost vzniku požáru na území ORP Nový 

Jičín. Jsou brány v potaz všechny budovy, průmyslové a zemědělské objekty, sklady a 

popelnice. 

 

3) Hodnocení úrovně pravděpodobnosti 

 

Podle procentního zastoupení MU v ORP Nový Jičín, jsou požáry téměř na stejné 

úrovni počtu zásahů ve sledovaném období jako živelné pohromy. Tento fakt byl zohledněn 

při tvorbě tabulky hodnocení úrovně pravděpodobnosti vzniku požárů. 

 

        Tabulka 14 Pravděpodobnost vzniku požáru [autor] 

Pravděpodobnost vzniku MU 

Ukazatel Úroveň Odhadová frekvence 

H0 minimální 1x za 101 let a více 

H1 nízká 1x za 11 –100 let 

H2 střední 1x za 2 – 10 let 

H3 vysoká 1x –12x za rok 

H4 velmi vysoká častěji 
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Pro hodnocení úrovně pravděpodobnosti vzniku požáru bylo použito stejné tabulky 

jako u hodnocení pravděpodobnosti povodní. 

 

Místům s hustou zástavbou jsou převážně přiděleny hodnoty H4. Okrajová místa měst 

či vesnice mají hodnotu H3. Malé vesničky s prořídlými usedlostmi jsou zařazeny do hodnot 

H2 a na okrajích těchto míst H1. Lesy, pole, louky a jiná neobydlená místa spadají pod 

ukazatel H0.  

7.6.2 Fáze 2 - Hodnocení zranitelnosti území  

Viz kap. 7.3.2 

7.6.3 Fáze 3 - Hodnocení rizika  

Riziko požáru v ORP Nový Jičín je zmapováno, jsou stanoveny scénáře a rizikové 

zóny. Následně je přidělena úroveň rizika. 

  

1) Rozdělení do rizikových zón a určování scénářů rizika   

Rizikové zóny, tedy i scénáře jsou zakresleny do mapy (obr. 25) podle vzniku požárů 

v daných obcích ORP Nový Jičín. 
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Obrázek 25 Počet zásahů při požárech v obcí ORP Nový Jičín v letech 2006 - 2009 

2) Hodnocení úrovně rizika  

 

Úroveň rizika požáru v ORP Nový Jičín znázorňuje následující mapa (obr. 26).  

 
Obrázek 26 Mapa úrovně rizika území při požáru [autor] 

 

ORP Nový Jičín má velmi vysokou úroveň rizika požáru v zastavěných částech všech 

obcí s hodnotou H4. Území s menší hustotou zastavěného území představují hodnotu H3. 

Některé obce jsou zařazeny do úrovně H3. Větší část území však představuje úroveň H1 a H0. 

 

7.7 Únik nebezpečné látky 

Únik nebezpečné látky má negativní vliv jak na obyvatele, tak životní prostředí. 

7.7.1 Fáze 1- Hodnocení pravděpodobnosti úniku nebezpečné látky  

Pravděpodobnost úniku NL byla zkoumána na základě statistiky. Stanovila se tabulka 

pravděpodobnostních hodnot, která slouží pro tvorbu mapy rizik. 
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1) Dotazování pro zjištění skutečností 

 

Provedená statistika úniku NL ukazuje v průměru okolo 22 zásahů za rok. Což připadá 

cca 2 zásahy do měsíce. 

 

 
Obrázek 27 Statistika případu úniku NL v letech 2006 – 2009 [autor] 

 

Závažnost dopadů při úniku NL látky závisí na množství NL, která unikla, duhu látky 

(chemické vlastnosti) a místa úniku (obr. 28). 

 

 
Obrázek 28 Procentní zastoupení zásahů k úniku NL v ORP Nov Jičín [autor] 
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2) Vytyčování území a oblastí možného úniku nebezpečné látky 

 

Pravděpodobnost úniku NL je závislé na skladování, přepravě a použití 

v technologických zařízeních.   

 
Obrázek 29 Úroveň pravděpodobnosti úniků NL na území ORP Nový Jičín (Mapa rizik) [autor] 

 

Mapa (obr. 29) ukazuje pravděpodobnost vzniku případů s únikem NL na území ORP 

Nový Jičín. Jsou brány v potaz všechny budovy, průmyslové a zemědělské objekty, sklady a 

popelnice. 

 

3) Hodnocení úrovně pravděpodobnosti 

 

K hodnocení úrovně pravděpodobnosti úniku NL byly stanoveny odhadové frekvence 

(tab. 15).  

        Tabulka 15 Pravděpodobnost úniku NL [autor] 

Pravděpodobnost vzniku MU 

Ukazatel Úroveň Odhadová frekvence 

H0 minimální 1x za 100 let a více 
H1 nízká 1x za 10 let 
H2 střední 1x za rok 
H3 vysoká 1x – 12x za rok 
H4 velmi vysoká častěji 
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7.7.2 Fáze 2 - Hodnocení zranitelnosti území  

Viz kap. 7.3.2 

7.7.3 Fáze 3 - Hodnocení rizika  

Fáze hodnocení rizika představuje zakreslení zón rizika, určování scénářů s následným 

ohodnocením úrovně rizika území. 

 

1) Rozdělení do rizikových zón a určování scénářů rizika   

 

Rizikové zóny (obr. 30) společně se scénáři jsou vyneseny do mapy. Rizikové zóny 

představují hranice obcí. Scénáře vyjadřují případy událostí během let 2006 – 2009. 

 

 
Obrázek 30 Počet událostí úniku NL, podle obcí v ORP Nový Jičín v letech 2006 – 2009 
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2) Hodnocení úrovně rizika  

 

Úroveň rizika úniku NL je zakreslena do mapy (obr. 31). Výsledek realizován pomocí 

překrytí mapy rizik (obr. 29) a mapy zranitelnosti (obr. 11) z kap. 7.3.2. Hodnoty jsou 

určovány podle tabulky 10 z kap. 7.3.3. 

 

 
Obrázek 31 Úroveň rizika území při úniku NL [autor] 

 

Nejčastější místo úniku NL je dopravní komunikace. V návaznosti na dopravní nehody 

vyplývají obce Libhošť, Nový Jičín a Starý Jičín jako místa s největším rizikem úniku NL. 

Převážná část komunikací I. a II. Třídy společně s uvedenými obcemi jsou zařazeny do 

úrovně rizika H4. Zalidněná, zastavěná část obcí a dálnice mají vysokou H3 a střední H2 

úroveň rizika s hodnotou H3, H2. Minimální hodnota H1 připadá na Žilinu, Životice u 

Nového Jičína a jiná okrajová místa měst. Žádné riziko je zastoupeno hodnotou H0 – pole, 

louky, lesy. 
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8 Vyhodnocení společenského a environmentálního rizika 

 

Neustále klimatické změny mají za následek stěžování systému prevence před 

možností vzniku MU. Dnešní MU přicházejí nečekaně a většina hydrometeorologických 

stanic nás na ně nedokáže v čas varovat. Diplomová práce zohledňuje fakt, že jedním krokem 

k prevenci by byla existence kvalitnějších metod a přístrojů k rozpoznání hrozící nebezpečné 

události. 

8.1 Fáze 4 – strategie zmírnění rizika 

Strategie zmírnění rizika představuje stanovení přijatelné úrovně rizika. 

Práce zhodnotila místa pravděpodobného vzniku MU územního celku. Každá část 

územní má tak určenou míru rizika podle tříd přijatelnosti (tab. 16). 

Přijatelnost rizika je úzce spjata se stanovením nutných opatření za účelem zajištění 

bezpečnosti území. Nutnost navržení opatření se odvíjí od úrovně rizika. Pro místa s úrovní 

rizika  R3 a R4 jsou navrhována opatření.  

Tabulka 16 Třídy přijatelnosti rizika s vyhodnocením potřeby opatření [autor] 

Úroveň rizika Riziko Opatření 

R0 není není nutné 

R1 zanedbatelné není nutné 

R2 sociálně přijatelné není nutné 

R3 není vždy sociálně přijatelné vhodná preventivní opatření 

R4 není sociálně přijatelné nutná preventivní opatření 

 

 

Pro navrhovaná opatření by však měla být provedena analýza rizik. Zjistila by se tak 

efektivnost a posoudil by se jejich vliv na dané území a životní prostředí. Z analýzy rizik 

opatření také vyplyne optimální řešení kombinace technického opatření a finanční náročnosti. 

Provedení analýzy opatření by však bylo nad rámec této práce. Návrhy vhodného opatření ke 

kategoriím událostí jsou zaznamenána v následující kapitole. 
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8.1.1 Technická pomoc 

Riziko vzniku událostí potřebující technikou pomoc má největší úroveň rizika 

ve městech a vesnicích. Jelikož technická pomoc představuje události z větší či menší části 

vázané na jiný druh MU, je navrhování opatření závislé na zabezpečení vzniku ostatních MU 

(tab. 17). 

Tabulka 17 Preventivní opatření k událostem s technickou pomocí [autor] 

Událost Úroveň rizika a vhodná opatření 

R3 R4 

Čerpání vody 
V případě domu v záplavové části, 
nutnost vlastního vysoušeče  

Protipovodňová opatření 
vlastníků budov, výstavba 
záplavových stěn 

Likvidace hmyzu 
Varování obyvatel před možností 
napadení rojem 

Správná likvidace ovoce a 
sladových plodin lákajících roj  

Odstranění nebezpečných 
stavů 

Informování obyvatel o možnostech 
vzniku nebezpečných stavů 

Informování a proškolení 
obyvatel o možnostech vzniku 
nebezpečných stavů 

Otevření uzavřených 
prostor 

Informování obyvatel o možnostech 
zamezení uzavření prostor 

Návrhy řešení náhradních řešení 
úschovy klíčů. 

 

8.1.2 Dopravní nehody 

Preventivní opatření k dopravním nehodám je spíše technického charakteru (tab. 18) 

spadající do kompetence konstruktérů aut. 

Tabulka 18 Preventivní opatření k dopravní nehodě [autor] 

Úroveň rizika Preventivní opatření 

R3 
radary při vjezdu do města či vesnice, monitorovací systém přes GPS, zpomalovače v 
autech 

R4 protismykový systém, omezení rychlosti 
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8.1.3 Živelná pohroma 

Živelná pohroma reprezentovaná povodní je jedna z nejčastěji řešených MU, pro která 

se navrhují preventivní opatření. Navrhovaná preventivní opatření touto prací je rozděleno na 

dvě části „technickou a operační“ (tab. 19). 

Tabulka 19 Preventivní opatření proti živelným pohromám – povodně [autor] 

úroveň rizika Preventivní opatření  

R3 

technická část  rozšíření částí stávajícího koryta, prohrábky dna 

operační část změny využívání pozemků, změny rostlinného pokryvu, 
zatravňování břehů a přirozených inundací 

R4 

technická část 
systémová opatření (poldry), rozšíření částí stávajícího koryta, 
prohrábky dna, ohrazování koryta, rekonstrukce či budování 
ochranných zdí na určitých úsecích 

operační část 

tvorba protierozních mezí a vegetačních pásů a změny ve 
strukturách krajiny prováděné za účelem zachycení vody v povodí a 
zpomalení jejího odtoku, odborné sledování a vyhodnocování 
projevů nestability svahů a opatření pro stabilizaci sesuvů, 
kulminační průtoky 

 

8.1.4 Požár 

Dle hodnocení úrovně rizika, jsou nejrizikovější místa v oblasti obytných zón a jiných 

zastavěných části měst a vesnic. Úroveň rizika R3 je převážně stažena na požár způsobený 

vznícením komunálního odpadu v popelnicích a menší požáry obytných částí. Navrhovaná 

opatření přihlíží k tomuto faktu (tab. 20).  Úroveň rizika R4 představuje nutná preventivní 

opatření pro odvrácení vzniku či zmírnění dopadu požáru.  

Tabulka 20 Preventivní opatření proti požáru [autor] 

Úroveň rizika Preventivní opatření 

R3 
Třídění odpadu do určených popelnic, zabezpečení budov technickým protipožárním 
vybavením 

R4 
Zabezpečení budov technickými prvky proti požáru, přístupnost dojezdových cest pro 
složky IZS 
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8.1.5 Únik nebezpečné látky 

Únik NL je záležitost dopravní nehody. Navrhovaná opatření úrovně rizika R3 

představuje vztah převážejícího NL a jeho možnostech odstranění již vzniklé nehodě. 

Opatření volená pro R4 se přiklání k zamezení vzniku dopravní nehody a s ní spojeným 

únikem NL (tab. 21).   

Tabulka 21 Preventivní opatření proti úniku NL [autor] 

Úroveň rizika Preventivní opatření 

R3 Základní vybavení řidiče na odstranění nebo zmírnění dopadu uniklé NL 

R4 
Použití vhodného vozidla pro přepravovaný druh zboží, správné rozdělení nákladu na 
ložné ploše, správné upevnění a zajištění nákladu proti pohybu za jízdy, kontroly 
přetížení vozidel převážející NL 

 

 

Mapování rizik území by se mělo provádět (aktualizovat) po každé viditelné změně 

v systému, geografických podmínkách. Územní plán by měl brát na tyto vytypované místa 

„úrovně rizika“ ohled. 
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9 Závěr 

Sen každého obyvatele je bezpečné prostředí. Problematickou a zřejmě i nejnáročnější 

z hlediska nejistot či potřebného času a finančních nákladů je příprava podkladů vhodných k 

vyjádření nebezpečí a jeho projevů. Následky mimořádných událostí mohou způsobit nemalé 

škody, nevratné změny a zanechat nehezké vzpomínky postiženým občanům.  Zákon proto 

upravuje zabezpečování prevence a provádění pravidelných aktualizací zdrojů rizik pro 

zmírnění následků mimořádných událostí. Důležité je pravidelné, pravdivé monitorování a 

informování o rizicích a následných opatřeních.   

Práce nastínila přehled legislativy prevence závažných havárií a mapování rizik. Výčet 

legislativy představuje zákony, vyhlášky a nařízení. 

Byly vybrány vhodné metody hodnocení rizik na území regionu. Mezi metody patří 

HVA, KATARISK, IAEA Tec-Doc 727, REHRA, Metoda výběru (podle CPR 18E - Purple 

Book). Práce dále pracovala s metodou HVA. 

Hlavním úkolem bylo aktualizovat zdroje rizika území ORP Nový Jičín. Rizika byla 

vytipovaná na základě statistik a podmínek možného vzniku MU. Vyhodnocení 

společenských a environmentálních rizik bylo provedeno novou metodou HVA. Jako rizikové 

události byly vybrány dopravní nehody, živelné pohromy, technická pomoc, únik nebezpečné 

látky a požár. Na základě dostupných dat byla provedena analýza. Hodnotila se 

pravděpodobnost vzniku MU a její zakreslení do map rizik, zobrazující úrovně očekávaných 

ztrát předpokládaných na území ORP Nový Jičín. Zpracovala se mapa zranitelnosti území 

OPR Nový Jičín se zakreslením ohrožených prvků a jejich míry zranitelnosti. Překrytím map 

rizik a zranitelnosti byla určena úroveň rizika území. Následně byla stanovena přijatelná 

úroveň rizika území. Pro území vyžadující opatření byla navržena vhodná opatření. Tato 

opatření byla volena pro každou kategorii MU. 

Práce bude přínosem pro HZS MSK Nový Jičín z hlediska mapování rizik na jejich 

území. 
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Příloha č. 1 Přehled podniků podle skladování, používání nebezpečné látky 

 

Č. Provozovatel Sídlo Zdroj rizika 
Zařazení 

do skupiny 

1. ČS AB-oil s.r.o. Kunín Kunín benzín, nafta N 

2. ČS Benzina č.636 Šenov u NJ Šenov u NJ benzín, nafta N 

3. ČS Benzina č.636 Šenov u NJ Šenov u NJ LPG N 

4. ČS Heros - Bludovice Nový Jičín, Bludovice 110 benzín, nafta N 

5. ČS Heros - Loučka Nový Jičín, Loučka benzín, nafta N 

6. ČS Kudělka a Vaculín Životice u NJ 197 benzín, nafta N 

7. ČS JET Nový Jičín Nový Jičín, Suvorovova benzín, nafta N 

8. ČS Paramo Trysk a.s. - Libhošť Nový Jičín, Libhošť benzín, nafta N 

9. ČS Shell a.s. - Nový Jičín Nový Jičín, Zborovská benzín, nafta N 

10. ČS Shell a.s. - Nový Jičín Nový Jičín, Zborovská LPG N 

11. ČS Slovnaft s.r.o. - Sedlnice Sedlnice 1569 benzín, nafta N 

12. ČS Slovnaft s.r.o. - Šenov u NJ Šenov u NJ, Malostran. 594 benzín, nafta N 

13. ČS Benzina č. 626 Nový Jičín Nový Jičín, Suvorovova benzín, nafta N 

14. Autopal s.r.o. Nový Jičín, Lužická 14 nátěrové hmoty N 

15. Zimní stadion Nový Jičín Nový Jičín Amoniak N 

16. SME - rozvodna Nový Jičín Šenov u NJ Transf. olej N 

17. ČEPRO, a.s., sklad PHM Sedlnice benzín, nafta B 

18. Krytý bazén Nový Jičín Nový Jičín chlór N 

 

Zařazení do skupiny: 

• N  nezařazen 

• B  skupina B 


