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Anotace 
 
JALOVEC, K. Hodnocení mimořádných událostí na území obce s rozšířenou působností 

Orlová z pohledu územního plánování: diplomová práce, Ostrava; VŠB – TU, 2010. 65 s.  

 
Diplomová práce řeší možnosti využití výsledků vyhodnocení společenských 

a environmentálních rizik přírodních i antropogenních mimořádných událostí na území 

obce s rozšířenou působností Orlová pomocí metody HVA v souvislosti s územním 

plánováním. První kapitola se zabývá rozborem oblasti mimořádných událostí ve vazbě na 

územní plánování. Druhá kapitola obsahuje přehled vybraných zdrojů rizik zasahující 

svým vlivem na území obce s rozšířenou působností Orlová. Třetí kapitola se zabývá 

hodnocením rizik metodou HVA. Výsledky hodnocení rizik metodou HVA jsou graficky 

znázorněny v mapách, které jsou součástí diplomové práce jako přílohy. V poslední 

kapitole diplomové práce je uvedeno možné využití posouzení rizik jako podkladů pro 

dokumentace v oblasti územního plánování a jejich přispění ke zvýšení bezpečnosti 

obyvatelstva a ke zvýšení ochrany životního prostředí. 

 

Klíčová slova 

územní plánování, riziko, HVA, Orlová 

 
JALOVEC, K. Assessment of extraordinary events in the area of Orlová, municipality with 

extended competence, from the point of view of territorial planning: the Thesis, Ostrava: 

VSB – TU, 2010. 65 p.  

The thesis solves posibility of using  results from natural and anthropogenic extraordinary 

events risks evaluation in the area of Orlová, municipality with extended competence with 

the aid of method HVA from the point of view of territorial planning. First chapter gives 

an overview about analysis of extraordinary events from the point of view of territorial 

planning. Second chapter contains list of chosen risk sources with influence in the area of 

Orlová, municipality with extended kompetence. Third chapter deals with risks evaluation 

by HVA method. Results of  risks evaluation by HVA method are graphically illustrated  

in maps, which are appendix of this thesis. The last chapter describes possible use of risk 

analysis as basis of  documentation  in field  of territorial planning and their contribution to 

raise safety of civilian population  and to raise enviromental protection.  
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1 Úvod 

 

 Prevence závažných havárií, bezpečnost obyvatelstva a ochrana životního prostředí 

jsou obsaženy v mnoha oborech lidské činnosti. Jedním z těchto oborů je také územní 

plánování. V této diplomové práci je naznačen široký záběr oboru územního plánování, 

jeho základní pilíře a také cíle.  

 

Hlavní myšlenkou diplomové práce je možnost aplikace výsledků hodnocení rizik 

do územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentací. Pro hodnocení 

těchto rizik volím metodu hodnocení rizik HVA, kterou lze v obecném případě použít 

na jakémkoliv zvoleném území. Metoda HVA by mohla být základem jednotného 

hodnocení rizik ve vazbě na územní plánování. Pro tuto diplomovou práci je metoda HVA 

přizpůsobena pojmům územního plánování 

 

Cílem této diplomové práce je vyhodnocení společenských a environmentálních rizik, 

přírodních a antropogenních mimořádných událostí na území obce s rozšířenou působností 

Orlová pomocí metody HVA v souvislosti s územním plánováním a grafickým 

znázorněním těchto rizik v mapách. 

 

Vzhledem k rozsahu diplomové práce se budu zabývat určenými zdroji rizik 

a vymezením území zasažených možnými mimořádnými událostmi, které jsou typické pro 

zvolené území.  
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2 Legislativní rozbor oblasti mimořádných událostí ve vazbě 

na územní plánování 

 

 Právním základem územního plánování je zákon č. 183/2006 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho 

prováděcí vyhlášky, zvláště vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, 

územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a vyhlášky 

č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.  

 Z hlediska ochrany životního prostředí je pro oblast územního plánování velice 

důležitý zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 Základním právním předpisem z hlediska závažných havárií je zákon č. 59/2006 

Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými 

látkami nebo chemickými přípravky, ve znění pozdějších předpisů.  

 

2.1 Územní plánování 

 

V zákoně č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

jsou specifikovány cíle a úkoly územního plánování. Z těchto cílů a úkolů lze vyvodit, že 

územní plánování zasahuje svou působností do mnoha oborů lidské činnosti. Územní 

plánování je v podstatě koordinační činností pro všechny obory lidské činnosti, jejichž 

zájmy jsou obsaženy v daném území. Výsledkem této koordinační činnosti je zahrnutí 

všech zájmů v území, limitů v území a hodnot v území do jednoho dokumentu. Tento 

dokument se nazývá Územní plán.  

 

2.1.1 Cíle územního plánování 

 

Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný 

rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, 

pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje 

potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. 
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Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným 

a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení 

obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím 

účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.  

 

Orgány územního plánování koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území, 

výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů 

vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. 

  

Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní 

a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického 

dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ 

jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného 

území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné 

plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného 

území. V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, 

zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu 

nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 

pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich 

důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití 

pro účely rekreace a cestovního ruchu, např. cyklistické stezky, hygienická zařízení, 

ekologická a informační centra. Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit 

technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání. 

 

Cíle územního plánování jsou uvedeny v § 18 stavebního zákona[8]. 

 

2.1.2 Úkoly územního plánování 

 

Úkoly územního plánování jsou: 

 

a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, 

  

b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty 

a podmínky území, 
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c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich 

přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, 

geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání, 

  

d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání 

a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení 

staveb, 

  

e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění 

a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území,  

 

f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci), 

  

g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof 

a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem, 

  

h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn, 

  

i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení, 

  

j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků 

z veřejných rozpočtů na změny v území, 

  

k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany, 

  

l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území, 

  

m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů 4), 12) 

před negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní 

právní předpis nestanoví jinak, 

  

n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů, 
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o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování 

a ekologie a památkové péče. 

  

 Úkoly územního plánování jsou uvedeny v § 19 stavebního zákona[8]. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že jedním z hlavních cílů a úkolů územního plánování 

je právě ochrana životního prostředí a vytváření podmínek pro snižování nebezpečí 

závažných havárií a ekologických katastrof.  

 

2.1.3 Nástroje územního plánování 

 

Nástroje územního plánování se dělí na Politiku územního rozvoje, územně 

plánovací podklady a územně plánovací dokumentace.  

 

Politiku územního rozvoje pořizuje ministerstvo pro celé území republiky 

a schvaluje ji vláda. Politika územního rozvoje určuje ve stanoveném období požadavky 

na konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních 

souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území, a určuje strategii a základní 

podmínky pro naplňování těchto úkolů. Politika územního rozvoje je závazná pro pořizování 

a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování 

v území. 

 

Územně plánovací dokumentace zahrnuje Zásady územního rozvoje, územní plány 

a regulační plány. Zásady územního rozvoje (dříve územní plán velkého územního celku) 

pořizuje krajský úřad pro správní území daného kraje. Zásady územního rozvoje jsou 

závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování 

v území. Územní plány pořizují především obecní úřady obcí s rozšířenou působností 

a zpracovává se vždy pro celé správní území dané obce. Regulační plány stanovují 

podrobné podmínky pro využití pozemků a pro umístění a prostorové uspořádání staveb. 

Regulační plán nahrazuje v řešené ploše ve schváleném rozsahu územní rozhodnutí a je 

závazný pro rozhodování v území.  

 

Mezi územně plánovací podklady se řadí územně analytické podklady obcí a krajů 

a územní studie. Územně analytické podklady obcí a krajů zjišťují a vyhodnocují stav 
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a vývoj území. Pořizují se pro celé správní území obce s rozšířenou působností, respektive 

pro celé území kraje. Územní studie ověřují možnosti a podmínky změn v území. Územně 

plánovací podklady slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně 

plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území. 

 

Nástroje územního plánování ,včetně procesu jejich pořizování, jsou podrobně 

popsány v § 25 až § 57 stavebního zákona[8]. 

 

Pro účely této diplomové práce jsou nejdůležitější dva nástroje územního 

plánování, ve kterých se řeší prevence závažných havárií a ochrana životního prostředí 

nebo opatření ke zmírnění dopadu mimořádných událostí. Jsou to územně analytické 

podklady obce a územní plán.  

 

2.1.4 Územně analytické podklady 

 

Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, 

jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících 

z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo 

vyplývajících z vlastností území (dále jen „limity využití území“), záměrů na provedení 

změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů 

k řešení v územně plánovací dokumentaci (dále jen „rozbor udržitelného rozvoje území“). 

 

Úřad územního plánování pořizuje územně analytické podklady pro svůj správní 

obvod v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních 

plánů. Krajský úřad pořizuje územně analytické podklady pro území kraje v podrobnosti 

a rozsahu nezbytném pro pořizování zásad územního rozvoje. 

 

Územně analytické podklady pořizuje příslušný pořizovatel na základě průzkumů 

území a na základě údajů o území, kterými jsou informace nebo data o stavu území, 

o právech, povinnostech a omezeních, která se váží k určité části území, například ploše, 

pozemku, přírodnímu útvaru nebo stavbě, a která vznikla nebo byla zjištěna zejména 

na základě právních předpisů a dále informace nebo data o záměrech na provedení změny 

v území; údaje o území zahrnují i informace o jejich vzniku, pořízení, zpracování, 
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případném schválení nebo nabytí platnosti a účinnosti (dále jen „údaje o území“). 

Podkladem pro pořízení územně analytických podkladů může být i technická mapa. 

 

Údaje o území poskytuje pořizovateli orgán veřejné správy, jím zřízená právnická 

osoba a vlastník dopravní a technické infrastruktury (dále jen poskytovatel údajů) 

především v digitální formě bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich zjištění, přitom 

zodpovídá za jejich správnost, úplnost a aktuálnost. Tyto údaje o území může pořizovatel 

použít jen pro územně plánovací činnost, založení a vedení technické mapy a pro činnost 

projektanta územně plánovací dokumentace a územní studie.  

 

Vlastník technické infrastruktury poskytuje úřadu územního plánování v grafickém 

vyhotovení polohopisnou situaci technické infrastruktury dokončené a zkolaudované 

po dni nabytí účinnosti tohoto zákona v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické 

sítě katastrální v měřítku katastrální mapy, případně v měřítku podrobnějším.  

 

Podrobný popis územně analytických podkladů, včetně procesu jejich pořízení a 

aktualizace je uvede v § 25 až §29 stavebního zákona[8]. 

 

Územně analytické podklady využívají tematicky zaměřenou databázi 119 údajů 

o území, jejichž seznam je uveden ve vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 

činnosti[11].  

 

Seznam jevů v databázi územně analytických podkladů: 

 

1. zastavěné území 

2. plochy výroby 

3. plochy občanského vybavení 

4. plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území 

5. památková rezervace včetně ochranného pásma 

6. památková zóna včetně ochranného pásma 

7. krajinná památková zóna 

8. nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma 
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9. nemovitá národní kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného 

pásma 

10. památka UNESCO včetně ochranného pásma 

11. urbanistické hodnoty 

12. region lidové architektury 

13. historicky významná stavba, soubor 

14. architektonicky cenná stavba, soubor 

15. významná stavební dominanta 

16. území s archeologickými nálezy 

17. oblast krajinného rázu a její charakteristika 

18. místo krajinného rázu a jeho charakteristika 

19. místo významné události 

20. významný vyhlídkový bod 

21. územní systém ekologické stability 

22. významný krajinný prvek registrovaný, pokud není vyjádřen jinou položkou 

23. významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen jinou položkou 

24. přechodně chráněná plocha 

25. národní park včetně zón a ochranného pásma 

26. chráněná krajinná oblast včetně zón 

27. národní přírodní rezervace včetně ochranného pásma 

28. přírodní rezervace včetně ochranného pásma 

29. národní přírodní památka včetně ochranného pásma 

30. přírodní park 

31. přírodní památka včetně ochranného pásma 

32. památný strom včetně ochranného pásma 

33. biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO 

34. NATURA 2000 – evropsky významná lokalita 

35. NATURA 2000 – ptačí oblast 

36. lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním 

významem 

37. lesy ochranné 

38. les zvláštního určení 

39. lesy hospodářské 

40. vzdálenost 50 m od okraje lesa 
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41. bonitovaná půdně ekologická jednotka 

42. hranice biochor 

43. investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti 

44. vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranných pásem 

45. chráněná oblast přirozené akumulace vod 

46. zranitelná oblast 

47. vodní útvar povrchových, podzemních vod 

48. vodní nádrž 

49. povodí vodního toku, rozvodnice 

50. záplavové území 

51. aktivní zóna záplavového území 

52. území určené k rozlivům povodní 

53. území zvláštní povodně pod vodním dílem 

54. objekt/zařízení protipovodňové ochrany 

55. přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně ochranných pásem 

56. lázeňské místo, vnitřní a vnější území lázeňského místa 

57. dobývací prostor 

58. chráněné ložiskové území 

59. chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry 

60. ložisko nerostných surovin 

61. poddolované území 

62. sesuvné území a území jiných geologických rizik 

63. staré důlní dílo 

64. staré zátěže území a kontaminované plochy 

65. oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 

66. odval, výsypka, odkaliště, halda 

67. technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma 

68. vodovodní síť včetně ochranného pásma 

69. technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného 

pásma 

70. síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma 

71. výrobna elektřiny včetně ochranného pásma 

72. elektrická stanice včetně ochranného pásma 

73. nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma 
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74. technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního 

pásma 

75. vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma 

76. technologický objekt zásobování jinými produkty včetně ochranného pásma 

77. ropovod včetně ochranného pásma 

78. produktovod včetně ochranného pásma 

79. technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného pásma 

80. teplovod včetně ochranného pásma 

81. elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma 

82. komunikační vedení včetně ochranného pásma 

83. jaderné zařízení 

84. objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými 

nebezpečnými látkami  

85. skládka včetně ochranného pásma 

86. spalovna včetně ochranného pásma 

87. zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu včetně ochranného pásma 

88. dálnice včetně ochranného pásma 

89. rychlostní silnice včetně ochranného pásma 

90. silnice I. třídy včetně ochranného pásma 

91. silnice II. třídy včetně ochranného pásma 

92. silnice III. třídy včetně ochranného pásma 

93. místní a účelové komunikace 

94. železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma 

95. železniční dráha regionální včetně ochranného pásma 

96. koridor vysokorychlostní železniční trati 

97. vlečka včetně ochranného pásma 

98. lanová dráha včetně ochranného pásma 

99. speciální dráha včetně ochranného pásma 

100. tramvajová dráha včetně ochranného pásma 

101. trolejbusová dráha včetně ochranného pásma 

102. letiště včetně ochranných pásem 

103. letecká stavba včetně ochranných pásem 

104. vodní cesta 

105. hraniční přechod 
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106. cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická stezka 

107. objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného pásma 

108. vojenský újezd 

109. vymezené zóny havarijního plánování 

110. objekt civilní ochrany 

111. objekt požární ochrany 

112. objekt důležitý pro plnění úkolů Policie České republiky 

113. ochranné pásmo hřbitova, krematoria 

114. jiná ochranná pásma 

115. ostatní veřejná infrastruktura 

116. počet dokončených bytů k 31. 12. každého roku 

117. zastavitelná plocha 

118. jiné záměry 

119. další dostupné informace, např. průměrná cena m2 stavebního pozemku 

v členění podle katastrálních území, průměrná cena m2 zemědělské půdy 

v členění podle katastrálních území 

 

Promítnutím jednotlivých jevů v území do mapového podkladu získáme přehled 

ploch, které by mohly být ohroženy případnou havárií nebo plochy, které jsou zvláště 

cenné a je potřeba je chránit a vyvarovat se jejich možnému ohrožení. Výsledkem 

zpracování územně analytických podkladů je rozbor trvale udržitelného rozvoje a určení 

problémů k řešení v jednotlivých územních plánech 

. 

Pro účely této diplomové práce byly použity územně analytické podklady obce 

s rozšířenou působností Orlová[7].  

 

2.1.5 Územní plán 

 

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, 

jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné 

infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy 

a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití 

znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření 

a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů. 



19 

 

 

 Územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle 

a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou 

územního rozvoje. Územní plán se pořizuje a vydává pro celé území obce. 

 

 Územní plán je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu zastupitelstvem 

obce, pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. Poskytování 

prostředků z veřejných rozpočtů podle zvláštních právních předpisů na provedení změn 

v území nesmí být v rozporu s vydaným územním plánem.  

 

 Proces pořizování územního plánu, včetně požadavků na jeho obsahovou část je 

uveden v §42 až § 57 stavebního zákona a v jeho prováděcí vyhlášce[8,11]. 

 

Územní plány podléhají posouzení koncepcí z hlediska vlivu na životní prostředí 

tzv. SEA (SEA neboli Strategic Environmental Assessment, pod čímž rozumíme 

strategické posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí). Bližší podrobnosti o procesu 

a způsobu tohoto posuzování jsou obsaženy ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady 

2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů 

na životní prostředí (tzv. SEA směrnice). Směrnice mimo jiné specifikuje plány 

a programy, které podléhají posuzování vlivu na životní prostředí. Jde o plány a programy 

schvalované na úrovni lokální, regionální a státní v oblasti zemědělství, lesního 

hospodářství, vodního hospodářství, rybářství, energetiky, průmyslu, dopravy, odpadového 

hospodářství, telekomunikací, cestovního ruchu, územního plánování, regionálního 

rozvoje. Tato směrnice byla implementována do české legislativy – viz zákon č. 100/2001 

Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Rámcový obsah tohoto 

vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí pro účely posuzování vlivů 

koncepcí na životní prostředí je uveden v příloze č. 7, zákona č. 183/2006 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a má tedy 

obsahovat: 

 

1. Zhodnocení vztahu politiky územního rozvoje k cílům ochrany životního 

prostředí přijatým na mezistátní nebo komunitární úrovni. Zhodnocení vztahu 

územně plánovací dokumentace k cílům ochrany životního prostředí přijatým 

na vnitrostátní úrovni. 
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2. Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho 

předpokládaném vývoji, pokud by nebyla uplatněna politika územního rozvoje 

nebo územně plánovací dokumentace. 

 

3. Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním politiky 

územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace významně ovlivněny. 

 

4. Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním 

politiky územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace významně 

ovlivněny, zejména s ohledem na zvláště chráněná území a ptačí oblasti. 

 

5. Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant politiky 

územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace, včetně vlivů 

sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých, střednědobých 

a dlouhodobých, trvalých a přechodných, kladných a záporných; hodnotí se 

vlivy na obyvatelstvo, biologickou rozmanitost, faunu, floru, půdu, vodu, 

ovzduší, klima, hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví 

architektonického a archeologického a vlivy na krajinu včetně vztahů mezi 

uvedenými oblastmi vyhodnocení. 

 

6. Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle 

jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení. Srozumitelný popis použitých 

metod vyhodnocení včetně jejich omezení. 

 

7. Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech 

zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní 

prostředí. 

 

8. Zhodnocení způsobu zapracování cílů ochrany životního prostředí přijatých 

na mezinárodní nebo komunitární úrovni do politiky územního rozvoje a jejich 

zohlednění při výběru řešení. Zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních 

cílů ochrany životního prostředí do územně plánovací dokumentace a jejich 

zohlednění při výběru variant řešení. 
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9. Návrh ukazatelů pro sledování vlivu politiky územního rozvoje a územně 

plánovací dokumentace na životní prostředí. 

 

10. Netechnické shrnutí výše uvedených údajů. 

 

Již v této úrovni tzv. lokálního plánování jsou tedy uplatňovány požadavky 

na ochranu životního prostředí a na vytváření podmínek v území pro snižování nebezpečí 

ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě 

blízkým způsobem. Jako příklady řešení této problematiky v územním plánu lze uvést 

např. řešení kolize návrhu dopravní infrastruktury s prvky ÚSES, návrh ochrany ploch 

nacházejících se ve vymezeném záplavovém území, sanace území postižených hlubinnou 

těžbou, opatření snižující ohrožení způsobené neřízeným výstupem důlních plynů, návrh 

nové výstavby v  místech s nejmenším vlivem na životní prostředí, ochrana významných 

krajinných prvků atd. 

  Pokud krajský úřad při posuzování zadání územního plánu nevyloučí jeho možný 

vliv na soustavu Natura 2000, je nutno zpracovat posouzení územního plánu také 

z hlediska vlivu na územní soustavu NATURA 2000. Jakákoliv koncepce nebo záměr, 

který může samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území soustavy Natura 

2000, podléhá hodnocení jeho důsledků na toto území a stav jeho ochrany z uvedených 

hledisek (§ 45 h, i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů).  V případě tohoto posouzení se posuzují jakékoliv vlivy, včetně pozitivních 

vlivů koncepce na soustavu Natura 2000.  

 

Pokud se na území obce vyskytuje velký podnik, který má zpracován havarijní 

plán, přejímá se tento havarijní plán do územního plánu včetně vymezení nebezpečné 

oblasti, omezení v možnostech výstavby, navržené ochranné zeleně atd.  

 

Územní plány lze tedy zařadit mezi dokumenty, které jsou v rovině tzv. lokálního 

plánování, jsou jedny ze stěžejních dokumentů hájících ochranu životního prostředí 

a zároveň vytváří podmínky pro kvalitní život. Územní plány také zahrnují preventivní 

opatření proti vzniku společenských a environmentálních rizik přírodních i antropogenních 

mimořádných událostí, popřípadě obsahují návrhy opatření zmírňující dopady těchto rizik 

a mimořádných událostí. 
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2.1.6 Shrnutí legislativních základů 

 

Někdy je velmi složité splnit jeden ze základních úkolů územního plánování, což je 

koordinace veřejných a soukromých zájmů v území s ohledem na příznivé životní 

prostředí. Stále vyšší požadavky soukromého sektoru na vymezení zastavitelných ploch 

v nezastavěné krajině se zde tvrdě střetávají se zájmy ochrany přírody a krajiny. Novou 

výstavbou se také přispívá ke vzniku nových zdrojů znečistění životního prostředí, 

popřípadě nových zdrojů případných havárií, ohrožujících životní prostředí nebo lidské 

životy.  

 

Jelikož v minulosti nebyla ochraně životního prostředí a krajiny věnována tak 

vysoká pozornost jako dnes, setkáváme se v dnešní době se spoustou ploch v území, která 

jsou postižena starou ekologickou zátěží. Tyto plochy však soukromý sektor nevyužívá, 

protože náklady na odstranění starých ekologických zátěží mnohonásobně převyšují ceny 

pozemků v nezastavěné krajině. Tlakům ze strany soukromého sektoru na novou výstavbu 

či využití území tedy nemůže čelit pouze pořizovatel územně plánovací dokumentace, ale 

je potřeba jeho spolupráce s orgány ochrany přírody, popřípadě organizacemi zabývajícími 

se touto činností. 

 

V oboru územního plánování tedy převažuje snaha navrhnout hospodárné využití 

území a přitom chránit životní prostředí a krajinu, respektive zajistit bezpečnost 

obyvatelstva, prevenci závažných havárií nebo navrhovat opatření ke zmírnění jejich 

dopadu nad požadavky soukromého sektoru. 

 



3 Přehled vybraných zdrojů rizik zasahujících svým vlivem na 

území obce s rozšířenou působností Orlová 

 

3.1 Vymezení řešeného území 

 

Řešeným územím je území správního obvodu obce s rozšířenou působností Orlová. 

Správní obvod města Orlová zahrnuje kromě vlastního správního území města Orlová také 

správní území města Petřvald a obcí Dolní Lutyně a Doubrava. Z hlediska dělení 

dle katastrálního úřadu se řešené území skládá z katastrálních území Petřvald u Karviné, 

Lazy u Orlové, Orlová, Poruba u Orlové, Horní Lutyně, Dolní Lutyně, Věřňovice 

a Doubrava u Orlové. V rámci řešeného území existují silné funkční vazby na nejbližší 

velká města – Ostravu, Havířov, Karvinou a Bohumín. V řešeném území se lze setkat 

s přírodními i antropogenními zdroji rizik, avšak přírodní zdroje rizik silně převažují. 

Vymezení řešeného území je na obrázku č. 1. 

 

Obrázek č. 1 – Správní území ORP Orlová[7] 
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3.2 Vybrané přírodní zdroje rizik zasahující svým vlivem na řešené 

území 

 

U přírodních zdrojů rizika se vzniklá mimořádná událost nazývá živelní pohroma. 

Patří mezi ně např. povodně, laviny, sesuvy, zemětřesení, výstupy metanu atd.  

 

3.2.1 Vodní díla 

 

V okolí řešeného území se nacházejí tři vodní díla, jejichž destrukcí by mohla nastat 

mimořádná událost zvláštní povodně vzniklé na vodním díle. Jsou to vodní díla Těrlicko, 

Šance a Slezská Harta.  

 

Vodní dílo Těrlicko s kapacitou až 27,4 miliónů m3 je postaveno na řece Stonávce. 

Jedná se o vodní dílo určené pro zajištění minimálního průtoku v toku, ochranu proti 

povodním, rekreaci, výrobu elektrické energie a zásobování vodou pro průmysl.  

 

Vodní dílo Šance s kapacitou až 61,8 miliónů m3 je postaveno na řece Ostravici. 

Jedná se o vodní dílo určené k zajištění pitné vody pro obyvatelstvo, zásobování vodou 

pro průmysl, zajištění minimálního průtoku v toku, ochraně proti povodním a k výrobě 

elektrické energie. 

 

Vodní dílo Slezská Harta s kapacitou až 218,7 miliónů m3 je postaveno na řece 

Moravici. Jedná se o vodní dílo určené k zajištění pitné vody pro obyvatelstvo, zásobování 

vodou pro průmysl, zajištění minimálního průtoku v toku, rekreaci, ochraně proti 

povodním a k výrobě elektrické energie. 

 

Při zvláštní povodni na vodním díle vzniká průlomová vlna, která svými parametry 

způsobí značné škody v zaplavené oblasti. Z hlediska vlivu této mimořádné události 

na obyvatelstvo předpokládáme možné ztráty a ohrožení na zdraví a životech osob. Tyto 

újmy mohou být způsobeny účinkem samotné průlomové vlny, ale také druhotně, 

např. přerušením dodávky pitné vody nebo výskytem infekčních chorob. Při vzniku této 

mimořádné události se v zaplaveném území předpokládají škody na obytných budovách, 

průmyslových objektech, na energetických objektech a sítích, na rozvodech plynu, 
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na silničních komunikacích a objektech komunikací, na železnici a objektech železnice, 

na lesních a polních porostech, na hospodářském zvířectvu a na životním prostředí. Rozsah 

jednotlivých zvláštních povodní vzniklých na vodních dílech v řešeném území je graficky 

znázorněn příloze č. 1. 

 

 

3.2.2 Vodní toky 

 

Na vodních tocích a jejich okolí je možný vznik mimořádné události zvané povodeň. 

Povodně vznikají především v letním období po déletrvajících deštích plošného rozsahu. 

Velikost povodně je charakterizována tzv. N–letou vodou. Ve vodohospodářské praxi je 

tato voda vyjadřována jednoletou, dvouletou, až stoletou vodou (QN). Jedná se o statistický 

údaj s jakou dobou opakování se může povodeň určité velikosti, či větší, průměrně 

vyskytnout (např. dvacetiletá voda je tak průměrně dostoupena nebo překročena pětkrát 

za období sta let).  Při vzniku této mimořádné události předpokládáme možné ztráty 

a ohrožení na zdraví a životech osob a v zaplaveném území se předpokládají škody 

na obytných budovách, průmyslových objektech, na energetických objektech a sítích, 

na rozvodech plynu, na silničních komunikacích a objektech komunikací, na železnici 

a objektech železnice, na lesních a polních porostech, na hospodářském zvířectvu 

a na životním prostředí.  

 

V řešeném území se nachází několik vodních toků, u nichž se vznik této mimořádné 

události nedá vyloučit. Těmito vodními toky jsou Karvinský potok (protékající obcí 

Doubrava), Petřvaldská stružka (protékající městy Petřvald a Orlová), Orlovská stružka 

(protékající městem Orlová) a řeka Olše (protékající obcí Dolní Lutyně). Všechny uvedené 

toky mají vymezené záplavové území (stanoveno pro Q5, Q20 a Q100) včetně aktivních zón. 

Tato záplavová území včetně aktivních zón jsou stanovena rozhodnutími příslušných 

vodoprávních úřadů. Grafické znázornění vodních toků a vymezených záplavových území 

včetně aktivních zón je uvedeno v příloze č. 1.   

 

3.2.3 Sesuvy 

 

Půdní sesuvy patří k nejčastějším sesuvným pohybům na území České republiky. 

Způsobují je sklony svahů a vlastnosti horninového podloží. K sesuvům půdy dojde, když 
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se poruší stabilita svahu, a to v důsledku přírodních procesů nebo v důsledku lidské 

činnosti. Sklon svahu náchylného k sesuvu bývá zpravidla větší než 22°. Vývoj sesuvů 

může změnit reliéf a tvořit novou strukturu krajiny. Sesuvy probíhají různou rychlostí 

od několika milimetrů za rok až po několik metrů za hodinu. Sesuvy poškozují budovy 

a veškerou dopravní a technickou infrastrukturu, která se nachází v cestě svahového 

pohybu sesuvu.  

 

  V řešeném území se nacházejí sesuvy bodové i plošné. Dle stupně aktivity lze 

rozlišovat sesuvy potencionální, aktivní a stabilizované. Seznam sledovaných plošných 

sesuvů v řešeném území je uveden v tabulce č. 1. Seznam sledovaných bodových sesuvů 

v řešeném území je uveden v tabulce č. 2.  

 

Číslo Lokalita Klasifikace Stupeň 

aktivity 

Rok 

pořízení 

záznamu 

Aktualizace

3555 Horní Lutyně sesuv potenciální 1974 1979 

3554 Horní Lutyně sesuv potenciální 1974 1979 

6670 Doubrava sesuv potenciální 2001 2004 

5910 Orlová sesuv potenciální 1986 1989 

3548 Orlová sesuv potenciální 1962 1989 

3552 Orlová sesuv stabilizovaný 1962 1974 

3549 Orlová sesuv potenciální 1962 1974 

3551 Orlová sesuv stabilizovaný 1962 2003 

3603 Orlová sesuv stabilizovaný 1962 1974 

3614 Šenov sesuv potenciální 1963 2006 

5909 Horní Lutyně sesuv aktivní 1986 2008 

6512 Horní Lutyně sesuv aktivní 1997 2008 

6097 Orlová sesuv  aktivní 1988 1988 

6098 Orlová sesuv aktivní 1988 1988 

6668 Doubrava sesuv aktivní 2001 2008 

6667 Doubrava sesuv aktivní 2001 2004 

6669 Doubrava sesuv aktivní 2001 2001 

6114 Orlová - Vrchovec sesuv aktivní 1989 1989 
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Číslo Lokalita Klasifikace Stupeň 

aktivity 

Rok 

pořízení 

záznamu 

Aktualizace

6202 Orlová - Vrchovec sesuv aktivní 1991 1999 

3607 Petřvald sesuv aktivní 1962 1974 

3608 Petřvald sesuv aktivní 1962 1974 

6610 Ostrava - Petřvald sesuv aktivní 1999 1999 

Tabulka č. 1 – Plošné sesuvy na území ORP Orlová[7] 

 

Číslo Lokalita Klasifikace Stupeň 

aktivity 

Rok 

pořízení 

záznamu 

Aktualizace

6671 Doubrava sesuv aktivní 2001 2001 

6666 Doubrava sesuv aktivní 2001 2004 

6511 Doubrava sesuv aktivní 1997 2004 

6513 Horní Lutyně sesuv stabilizovaný 1997 2008 

6974 Poruba u Orlové proud potenciální 2000 2003 

6685 Horní Lutyně sesuv potenciální 2001 2008 

6975 Horní Lutyně proud potenciální 2000 2003 

3550 Orlová sesuv potenciální 1962 1974 

Tabulka č. 2 – Bodové sesuvy na území ORP Orlová[7] 

 

3.2.4 Stará důlní díla, poddolovaná území 

 

Stará důlní díla a poddolovaná území jsou v řešeném území obsažena v obrovském 

rozsahu jako pozůstatky rozsáhlé hlubinné těžby, především těžby černého uhlí.  Tyto 

zdroje rizik způsobují úniky metanu ze zemského podloží. Během aktivně probíhající 

hlubinné těžby nepředstavovala využívaná důlní díla tak vysoké riziko, protože funkční 

systémy hlubinné těžby byly nuceně odvětrávány. Tímto se zabraňovalo možnému 

nahromadění metanu v důlních prostorech. Po ukončení hlubinné těžby byly důlní systémy 
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částečně zasypány, popřípadě zaplaveny. V opuštěných důlních prostorech nyní dochází 

k hromadění metanu a jeho neřízenému výstupu na zemský povrch. Při vzniku této 

mimořádné události je nutné počítat se vznikem vysokého nebezpečí výbuchu, protože 

metan se vzduchem tvoří výbušnou směs s mezemi výbušnosti 5 – 15 % obj. Během 

vzniku této mimořádné události předpokládáme možné ztráty a ohrožení na zdraví 

a životech osob, předpokládají se škody na obytných budovách, průmyslových objektech, 

na energetických objektech a sítích, které může případný výbuch zasáhnout. V řešeném 

území se nacházejí tři oblasti, které jsou rozděleny dle pravděpodobnosti výskytu úniku 

metanu. Jedná se o území nebezpečné výstupy důlních plynů, území ohrožené výstupy 

důlních plynů a území s možným nahodilým výstupem důlních plynů. Součástí tohoto 

určení ohrožených oblastí je vymezení tzv. karbonských oken. Karbonská okna jsou 

oblasti, v nichž karbonské vrstvy vystupují přímo na povrch, nebo jsou kryty pouze slabou 

vrstvou třetihorních čtvrtohorních usazenin (šířka krycí vrstvy se pohybuje od 0 do 10 

metrů). Kategorizace řešeného území z hlediska výstupu důlních plynů v širších vztazích je 

znázorněna na obrázku č. 2.  

 

 Stará důlní díla a poddolované území lze také definovat jako dva zdroje úniku 

metanu dle jejich prostorové charakteristiky, jako: 

a) zdroje bodového charakteru – za nebezpečnou oblast je považováno vyústění 

některých důlních děl na povrch a jeho okolí.  

b) zdroje plošného charakteru – kdy na povrch migruje metan z vyrubaných porubů 

a starých důlních děl, ve větším plošném rozsahu.  

 

Jestliže tedy klasifikujeme staré důlní dílo jako možný bodový zdroj úniku metanu, 

je nutné uvést jejich seznamy, které jasně deklarují počty těchto možných bodových zdrojů 

rizik. Seznamy starých důlních děl jsou uvedeny v tabulkách č. 3 a 4. Grafické znázornění 

starých důlních děl v řešeném území je v příloze č. 1.  



 

 

Obrázek č. 2 – Kategorizace území z hlediska výstupů důlních plynů[3] 
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Číslo 
oznámení 

Označení Lokalita Surovina Rok 
oznámení 

Rok 
zajištění 

396 Nálezná III-
Fund 

Petřvald u 
Karviné 

UC 1998 1998 

631 Jindřiška Petřvald u 
Karviné 

UC 2000 2000 

620 Zwierzina I 
stará 

Poruba u 
Orlové 

UC 2000 2000 

621 Jáma I Petřvald u 
Karviné 

UC 2000 2000 

622 Jáma II Petřvald u 
Karviné 

UC 2000 2000 

619 Zwierzina I 
nová 

Poruba u 
Orlové 

UC 2000 2000 

632 Kutací XI Petřvald u 
Karviné 

UC 2000 2000 

633 Kutací X Petřvald u 
Karviné 

UC 2000 2000 

634 Kutací VI Petřvald u 
Karviné 

UC 2000 2000 

635 Kutací VII Petřvald u 
Karviné 

UC 2000 2000 

636 Bedřich Petřvald u 
Karviné 

UC 2000 2000, 2002 

637 Karel Petřvald u 
Karviné 

UC 2000 2000 

638 Viktorín Petřvald u 
Karviné 

UC 2000 2000 

639 Jáma č. IX Petřvald u 
Karviné 

UC 2000 2000 

630 Marie Petřvald u 
Karviné 

UC 2000 2000 

640 Jáma č. XV Petřvald u 
Karviné 

UC 2000 2000 

696 světlík IV Poruba u 
Orlové 

UC 2001 2001 

697 světlík I Poruba u 
Orlové 

UC 2001 2001 

701 Martin I Petřvald u 
Karviné 

UC 2001 2001 

702 Martin II Petřvald u 
Karviné 

UC 2001 2001 

703 Kutací I Petřvald u 
Karviné 

UC 2001 2001 

706 Nálezná Petřvald u 
Karviné 

UC 2001 2001 

707 Tovární Petřvald u 
Karviné 

UC 2001 2001 
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Číslo 
oznámení 

Označení Lokalita Surovina Rok 
oznámení 

Rok 
zajištění 

708 Deym Petřvald u 
Karviné 

UC 2001 2001 

713 Kutací VIII Petřvald u 
Karviné 

UC 2001 2001 

715 Jáma Jiří (II) Orlová UC 2001 2002 
716 Jáma 3 – Račok Orlová UC 2001 2002 
717 Jáma Marie Orlová UC 2001 2002 
718 Jáma Gustav Orlová UC 2001 2002 
719 Jáma 5 Orlová UC 2001 2002 
720 Muehsam 

(Obtížná) 
Orlová UC 2001 2002 

721 Švábská Orlová UC 2001 2002 
722 Arcibiskupská 

1 
Lazy u 
Orlové 

UC 2001 2002 

723 Arcibiskupská 
2 

Lazy u 
Orlové 

UC 2001 2002 

724 Gotfried 
(Bohumír) 

Orlová UC 2001 2002 

852 Florentina Poruba u 
Orlové 

UC 2002 2002 

853 Kutací jáma č. 
5 

Poruba u 
Orlové 

UC 2002 2002 

854 Staviska Petřvald u 
Karviné 

UC 2002 2003 

855 Kutací jáma č. 
III 

Poruba u 
Orlové 

UC 2002 2003 

846 Albert Doubrava u 
Orlové 

UC 2002 2003 

985 Zwierzina II Petřvald u 
Karviné 

UC 2002 2002 

986 Jáma 14 Petřvald u 
Karviné 

UC 2002 2002 

987 Kutací II Petřvald u 
Karviné 

UC 2002 2002 

988 Zwierzina II 
stará 

Poruba u 
Orlové 

UC 2002 2002 

989 Zwierzina II 
nová 

Poruba u 
Orlové 

UC 2002 2002 

990 Zwierzina IV Poruba u 
Orlové 

UC 2002 2002 

1015 Ústí Martinské 
št. 

Rychvald UC 2003 2006, 2007 

1276 Antonín Doubrava u 
Orlové 

UC 2004 2006 

1277 Antonín I Doubrava u 
Orlové 

UC 2004 2007 

1278 Betina stará Doubrava u UC 2004 2006 
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Číslo 
oznámení 

Označení Lokalita Surovina Rok 
oznámení 

Rok 
zajištění 

výd. Orlové 
1279 C. k. kutací Doubrava u 

Orlové 
UC 2004 2007 

1280 Eleonora 2 Doubrava u 
Orlové 

UC 2004 - 

1281 Eleonora 3 Doubrava u 
Orlové 

UC 2004 - 

1282 Gusnia Doubrava u 
Orlové 

UC 2004 2006 

1283 Hraniční (H1) Doubrava u 
Orlové 

UC 2004 - 

1284 Jan Jindřich Doubrava u 
Orlové 

UC 2004 2007 

1285 Josef Doubrava u 
Orlové 

UC 2004 2006 

1286 Kovářská Doubrava u 
Orlové 

UC 2004 2006 

1287 Libertina Doubrava u 
Orlové 

UC 2004 2007 

1288 Nálezná Doubrava u 
Orlové 

UC 2004 2007 

1289 Nová Doubrava u 
Orlové 

UC 2004 2005 

1290 Owervani Doubrava u 
Orlové 

UC 2004 2007 

1291 Pavlína Doubrava u 
Orlové 

UC 2004 2007 

1292 Strojní Doubrava u 
Orlové 

UC 2004 2007 

1293 Větrní (V1) Doubrava u 
Orlové 

UC 2004 2005 

1294 Větrní (V2) Doubrava u 
Orlové 

UC 2004 - 

1295 Vodní Doubrava u 
Orlové 

UC 2004 2007 

1296 Výdušná Doubrava u 
Orlové 

UC 2004 2007 

1297 Zoe Doubrava u 
Orlové 

UC 2004 2005 

1298 Žofie Doubrava u 
Orlové 

UC 2004 - 

1378 Bedřich Lazy u 
Orlové 

UC 2004 2006 

1279 Eduard Lazy u 
Orlové 

UC 2004 2005 

1380 Jáma 2 Lazy u 
Orlové 

UC 2004 2005 
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Číslo 
oznámení 

Označení Lokalita Surovina Rok 
oznámení 

Rok 
zajištění 

1381 Jáma 4 Lazy u 
Orlové 

UC 2004 - 

1382 Jáma 7 Lazy u 
Orlové 

UC 2004 2005 

1384 Výdušná stará Lazy u 
Orlové 

UC 2004 2005 

1392 Ferdinand Orlová UC 2004 2005 
1393 Jáma 3 Orlová UC 2004 2005 
1394 Jiří I Orlová UC 2004 2004 
1395 Karel Orlová UC 2004 2006 
1396 Kristina Orlová UC 2004 2005 
1397 Kutací 12 Orlová UC 2004 - 
1398 Kutací 8 Orlová UC 2004 - 
1446 Světlík II Poruba u 

Orlové 
UC 2004 2005 

1447 Světlík III 
Permon 

Poruba u 
Orlové 

UC 2004 2005 

1448 Světlík 
pomocný 

Poruba u 
Orlové 

UC 2004 2005 

Tabulka č. 3 – Stará důlní díla dle Geofondu [7] 

 

Číslo  Označení Lokalita Surovina 

71 Václav 2 Poruba u Orlové UC 

72 Václav 1 Poruba u Orlové UC 

73 Evžen Petřvald u 

Karviné 

UC 

74 Jan Petřvald u 

Karviné 

UC 

75 Mariánka Petřvald u 

Karviné 

UC 

76 Václav III Poruba u Orlové UC 

81 Hedvika těžní 

č.2 

Petřvald u 

Karviné 

UC 

82 Hedvika větrní 

č.4 

Petřvald u 

Karviné 

UC 

83 Hedvika větrní 

č.1 

Petřvald u 

Karviné 

UC 
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Číslo  Označení Lokalita Surovina 

85 Pokrok jáma 

č.1/1 

Petřvald u 

Karviné 

UC 

86 Pokrok jáma 

č.1/3 

Petřvald u 

Karviné 

UC 

87 Žofie jáma 5/1 Poruba u Orlové UC 

88 Žofie jáma 5/4 Poruba u Orlové UC 

89 Jáma č.5/2 

plavící 

Orlová UC 

90 Kosmá Orlová UC 

91 Základk. 

šachtice do 

př.490 

Poruba u Orlové UC 

92 Šachtice do 

490.1 

Poruba u Orlové UC 

93 Základkový 

překop 490.2 

Poruba u Orlové UC 

Tabulka č.  4 – Stará důlní díla dle Diamo s.p.[7] 

 

3.3 Vybrané antropogenní zdroje rizik 

 

U antropogenních zdrojů rizika nazýváme vzniklou mimořádnou událost havárií. 

Jsou to např. požáry, výbuchy, úniky toxických látek, úniky ropných produktů, dopravní 

havárie atd. 

 

3.3.1 Zimní stadion Orlová 

 

Majitelem zimního stadionu v Orlové je město Orlová a jeho provozovatelem je 

společnost SMO, městská akciová společnost. Zimní stadion se nachází na okraji tzv. I. 

etapy orlovského sídliště a je součástí městského sportovního areálu. Kapacita zimního 

stadionu je max. 3200 osob, z toho 2700 sedících v hledišti a 500 osob na ploše, kteří by 

v případě havárie mohli být ohroženi vzniklým oblakem toxického plynu (amoniaku), 

popř. jeho explozí. I když se jedná o zdroj rizika, samotné umístění zimního stadionu vůči 



bytové výstavbě je velice dobré a v podstatě vylučuje zasažení obytné výstavby případnou 

havárií. Umístění zimního stadionu v Orlové, včetně vymezení nebezpečné oblasti je 

na obrázku č. 3. 

 

 

Obrázek č. 3 – Umístění zimního stadionu, včetně vymezení ohroženého území 

 

 

3.3.2 Živočišná zemědělská výroba 

 

S rostoucí centralizací živočišné zemědělské výroby se tato místa stala zdrojem rizika 

pro možný vznik epizootie (obdoba epidemie u lidí). Jedná se o nakažlivé onemocnění 

zvířat postihující velké skupiny zvířat (velký počet) na velkém území (ORP, kraje, celý 

stát) v určitém časovém období. To znamená, že není omezena prostorově, ale časově. 

Charakteristickými rysy epizootie je rychlý nástup, rychlé šíření a vysoká nemocnost. 

Extrémní formou epizootie je panzootie (obdoba pandemie), kdy infekční nemoc zasáhne 

celé kontinenty. Formou epizootie nebo panzootie probíhají vysoce virulentní (nakažlivá) 

onemocnění virového původu. V Evropě se nejčastěji vyskytuje slintavka a kulhavka, mor 

prasat nebo vysoce patogenní forma ptačí chřipky H5N1. Tato onemocnění se velmi rychle 
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šíří a při nedodržení veterinárních opatření se často během několika dní mohou rozšířit 

do více států. 

 

Netis, a.s. – Farma dojnic je situována severně od bývalého zámku v Dolní Lutyni. 

Firma má zpracovaný záměr – Rekonstrukce farmy dojnic. Pro tento záměr je zpracována 

dokumentace o posouzení vlivu na životní prostředí, zejména ve vztahu k pachovým 

emisím, amoniaku a nakládání s odpadními produkty, především s kejdou a s její aplikací 

v prostředí (zpracoval EPRO Havířov, ing. J. Paciorková v březnu 2006). Ve stávajícím 

areálu živočišné výroby již byla realizována výstavba nového kravína pro 504 ks dojnic. 

Celková kapacita po rekonstrukci farmy bude 1200 ks skotu: nový kravín – 504 ks dojnic, 

teletník 0 – 2 měsíce – 51 ks telat, porodna krav – 120 ks, odchovna jalovic – 240 ks, 

jalovice 3 – 6 měsíců – 200 ks. Navrhovaná technologie provozu je řešena na základě 

nejnovějších poznatků z oblasti chovu dojnic, využití moderních technických prvků 

a etologie. Moderní technologie ustájení a krmení dojnic umožňují vytvořit dobré 

podmínky pro pobyt zvířat a zabezpečit vysokou úroveň chovu. Z tohoto dokumentu je 

převzat návrh ochranného pásma areálu. Ochranné pásmo je vypočteno s přihlédnutím 

k převládajícím směrům větrů a vymezeno ve vzdálenosti od 153 do 303 metrů 

od emisního středu. Poloha tohoto areálu včetně vymezeného ochranného pásma je 

vyznačena v příloze č. 1. 

 

Netis, a.s. – Areál živočišné výroby Bezdínek je situován na severovýchodním okraji 

Dolní Lutyně, mimo zastavěné území obce. V areálu jsou dva objekty živočišné výroby 

a sklad sena a slámy. Předpokládaná kapacita stájí je 200 ks skotu. Pro areál je navrženo 

v rámci územního plánu ochranné pásmo v rozsahu 102 až 145 m. OP je vypočteno 

s přihlédnutím k převládajícím směrům větrů. V ochranném pásmu se nenachází žádný 

objekt hygienické ochrany. Poloha tohoto areálu včetně vymezeného ochranného pásma je 

vyznačena v příloze č. 1. 

 

Farma Nerad spol. s.r.o. – Středisko chovu skotu je situován v Neradu, severně 

od železniční trati v Dolní Lutyni. Firma má zpracovaný záměr na celkovou modernizaci 

střediska „Modernizace farmy Nerad“ (zpracoval EPRO Havířov, ing. J. Paciorková 

v březnu 2006). Součástí tohoto záměru je zpracovaná dokumentace o posouzení vlivu 

na životní prostředí, zejména ve vztahu k pachovým emisím, amoniaku a nakládání 

s organickými hnojivy, včetně výpočtu rozsahu ochranného pásma. Cílem modernizace je 
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zabezpečit moderní systém ustájení a dojení a vytvořit podmínky pro produkci kvalitního 

mléka. Celková předpokládaná kapacita farmy bude po modernizaci 798 VDJ (výrobních 

dobytčích jednotek).  V areálu bude pouze chov krav (dojnice, stání na sucho a porodna), 

telat do odstavu a jalovic. Výstavba nového kravína na místě nevyhovujících objektů dílen 

a sušárny na obilí bude postupně realizována. Na ploše stávajícího objektu ocelokolny 

bude realizováno kejdové hospodářství (dvě polozapuštěné železobetonové nádrže 

na kejdu). Návrh ochranného pásma je zpracován podle pokynu pro posuzování chovů 

hospodářských zvířat z hlediska péče o vytvoření a ochranu zdravých životních podmínek. 

Ochranné pásmo je vypočteno s přihlédnutím k převládajícím směrům větru a vymezeno 

ve vzdálenosti od 121 do 260 metrů od emisního středu. Poloha tohoto areálu včetně 

vymezeného ochranného pásma je vyznačena v příloze č. 1. 

 

Eurobroiler, spol. s r.o. – je jediným podnikem zemědělské výroby na území města 

Orlová. Je umístěn při hranici mezi Orlovou a Rychvaldem. Středisko výkrmu brojlerů 

s celkovou kapacitou objektů 300 000 ks brojlerů – 8 hal pro výkrm brojlerů, 2 haly 

pro výkrm krůt a nová hala výkrmu brojlerů. Ochranné pásmo je převzato ze znaleckého 

posudku zpracovaného ing. Milošem Klepalem v roce 1998. Ochranné pásmo zasahuje 

objekty hygienické ochrany obytné zástavby obce Rychvald a města Orlová. 

 

Eurobrojler s.r.o. – je jediným podnikem zemědělské výroby na území obce 

Doubrava. V areálu se nachází chov krůtích brojlerů v počtu 21 000 ks. Rozsah 

vymezeného ochranného pásma je 347 až 523 m od emisního středu. Poloha tohoto areálu 

včetně vymezeného ochranného pásma je vyznačena v příloze č. 1. 
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4 Hodnocení rizik metodou HVA 

 

4.1 Metoda hodnocení rizik HVA 

 

Obecná metodika pro zpracování metody hodnocení rizik HVA byla vypracována 

v rámci evropského projektu Interreg IIIC SIPROCI – Meziregionální reakce na přírodní 

a člověkem způsobené katastrofy, iniciovaného Provincií Macerata (Itálie), spolu 

s partnery dalších zemí Evropské unie na úrovni regionálních úřadů a organizací 

zabývajících se oblastí ochrany obyvatelstva. Cílem tohoto projektu je zlepšit místní 

a regionální reakci na mimořádné události prostřednictvím mezinárodní spolupráce v rámci 

Evropy. 

 

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

identifikují území s různou úrovní rizika. Jinými slovy se jedná o zobrazení výsledků 

hodnocení rizik na speciálních mapách zobrazujících úrovně očekávaných ztrát, které je 

možné předpokládat na určitém území, včetně rizik spojených s konkrétním typem 

mimořádné události.  

 

Metoda HVA (Hazard Vulnerability Analysis), neboli analýza rizik a zranitelnosti je 

proces hodnocení rizika spojený se vznikem konkrétního typu mimořádné události 

ve smyslu pravděpodobnosti a 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. Kromě toho územní plán nebo plošná mapa 

položená přes mapu rizik pomůže určit území zranitelná přírodními katastrofami. 

Identifikace zranitelnosti určuje působení rizika, tzn. do jaké míry může zasáhnout 

a ovlivnit okolní prvky a území. Výše uvedený proces umožňuje osobám odpovědným 

za přípravu a řešení mimořádných událostí předvídat ztráty, hodnotit možné dopady 

a podpořit efektivní havarijní plánování a řízení rizika. To vyžaduje stanovit přijatelnou 

úroveň rizika s tím, že obecně není možné snížit riziko na nulu. Přijatelnost určitých rizik 

se může měnit podle jednotlivých území a také v čase.  
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V souladu s procesem HVA by se měla metoda mapování rizik rozdělit na dvě hlavní 

skupiny fází: 

a) první hlavní skupina fází 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 

b) druhá skupina obsahuje fázi, která by se měla soustředit na strategie plánování 

pro zmírnění rizika: 

4) fáze 4: strategie zmírnění rizika 

Uvedený proces HVA a jeho implikace při hodnocení různých variant a určování 

optimálního řešení s přijatelným rizikem je uveden na obrázku č. 4.  



 

Obrázek č. 4 – Vývojový diagram metody HVA[6] 

 

U metody hodnocení rizik HVA je uvedeno riziko jako výsledek vzájemného 

působení dvou hlavních faktorů: 

1)Možnost vzniku mimořádné události/nebezpečí (H): definované jako 

pravděpodobnost výskytu potencionální mimořádné události dané závažnosti 

v rámci určitého časového období a v rámci daného území. 

2)Zranitelnost (V): definována 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. 
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Z těchto faktorů lze sestavit rovnici pro celkové riziko R = H x V 

 

Celkové riziko tedy dle výše uvedené rovnice znamená očekávané ztráty (počet 

ztracených životů, počet zraněných osob, škody na majetku, nebo přerušení hospodářských 

činností) v důsledku působení mimořádné události. 

 

4.1.1 Hodnocení pravděpodobnosti vzniku mimořádné události 

 

Hodnocení pravděpodobnosti vzniku mimořádné události se provádí jako proces 

definování a popisu možnosti vzniku mimořádné události, včetně jeho fyzikálních 

charakteristik, závažnosti a síly, pravděpodobnosti a frekvence vzniku, příčinných faktorů 

a zasažených prvků a území. 

 

Rychlé vymezení území ohrožených pravděpodobným vznikem mimořádné události 

je umožněno definováním zdroje ohrožení a jeho možných dopadů. To umožňuje vytvořit 

mapu, do které se zakreslí území s pravděpodobným vznikem určitého typu mimořádné 

události. Tato mapa se nazývá Mapa rizik.  

 

Navrhovaná klasifikace pravděpodobnosti vzniku mimořádné události zahrnuje pět 

ukazatelů dopadu (indexy pravděpodobnosti vzniku MU: H0, H1, H2, H3, H4), které 

odpovídají úrovním pravděpodobnosti vzniku mimořádné události (žádné, nízké, střední, 

vysoké a velmi vysoké). Příklad klasifikace pravděpodobnosti vzniku mimořádné události 

je uveden na obrázku č. 5.  

 

Obrázek č. 5 – Klasifikace pravděpodobnosti vzniku mimořádné události[6] 
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4.1.2 Hodnocení zranitelnosti 

 

Tímto postupem se vytváří mapa, která se týká ohrožených prvků a stručně se nazývá 

Mapa zranitelnosti. Mapa musí obsahovat přesnou lokalizaci ohrožených prvků na základě 

geografických znalostí.  

 

Navrhovaný seznam ohrožených prvků, které představují objekty postižené účinky 

mimořádné události, musí obsahovat: 

 obyvatelstvo 

 budovy (městské a venkovské usedlosti) 

 produktivní oblasti a primární zdroje hospodářské činnosti, jako jsou průmyslové 

a produkční oblasti včetně technologických závodů, obecně objekty se zvláště 

nebezpečnými provozy s vysokým rizikem chemických nebo průmyslových havárií 

 sítě infrastruktury 

 technologické sítě 

 kulturní památky 

 přírodní památky 

 

Mělo by být možné přiřadit danému území ukazatel zranitelnosti Vn, včetně 

ohrožených prvků. Navrhovaná klasifikace zranitelnosti obsahuje pět ukazatelů 

zranitelnosti (indexy zranitelnosti: V0, V1, V2, V3, V4), odpovídajících různým úrovním 

zranitelnosti (žádná, nízká, střední, vysoká, velmi vysoká). Příklad klasifikace zranitelnosti 

je uveden na obrázku č. 6. 



 

Obrázek č. 6 – Klasifikace zranitelnosti[6] 

 

V úvahu je nutné vzít také skutečnost, že hustota osídlení a počet důležitých 

podniků nebo průmyslových objektů se stále mění (vznik, zánik, změna podmínek provozu 

atd.). Tyto změny mohou způsobit anulování nebo neaktuálnost vytvořené databáze. 

Z tohoto důvodu je nutné databáze periodicky aktualizovat.  

 

4.1.3 Hodnocení rizika 

 

Stanovení rizik na území je možné pomocí překrývání map rizik a map zranitelnosti. 

Proces hodnocení rizika vyžaduje určení a stanovení charakteristiky scénářů rizika. 

Scénáře rizika plně představují ty mimořádné události, které nějakým způsobem působí 

v daném teritoriu a způsobují ztráty a škody. Scénáře rizik jsou základem pro předpověď 

a prevenci a představují zejména hlavní podklady pro havarijní plány a způsob ochrany 

obyvatelstva obecně. Jejich určení a zpracování ve smyslu pravděpodobného vzniku 

mimořádné události a zranitelnosti by mělo být základem obsahu havarijního plánu. 
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Možné scénáře se odvozují od interakcí tříd pravděpodobnosti vzniku mimořádné 

události (H0, H1, H2, H3, H4) s třídami zranitelnosti (V0, V1, V2, V3, V4) uvedenými 

v předchozích odstavcích. Možné riziko je klasifikováno v následujících pěti třídách 

přijatelnosti: 

 R0 (bez rizika): riziko není 

 R1 (nízké riziko): riziko je zanedbatelné 

 R2 (střední riziko): riziko je společensky přijatelné bez preventivních opatření 

 R3 (vysoké riziko): riziko není vždy společensky přijatelné a zvažují se preventivní 

opatření 

 R4 (velmi vysoké riziko): riziko není společensky přijatelné a jsou nutná 

preventivní opatření 

 

Pro každou kombinaci tříd pravděpodobnosti vzniku mimořádné události a tříd 

zranitelnosti je možné přiřadit výslednou třídu přijatelnosti rizika pomocí vzoru uvedeného 

na obrázku č. 7. 

 

 

Obrázek č. 7 – Třídy přijatelnosti rizika[6] 

 

Jako příklad jsou na obrázku č. 8 obecně znázorněny možné následky nebo škody 

na ohrožených prvcích v souvislosti s ukazateli rizik. 
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Obrázek č. 8 – Předpokládané následky nebo škody na ohrožených prvcích 

 

4.1.4 Strategie zmírnění rizika 

 

Strategie pro zmírnění rizika se vytvářejí na základě analýz a návrhů, zpracovaných 

také graficky, které jsou dostatečné pro stanovení postupu pro zmírnění nebo zamezení 

rizika, plánování možného financování strukturálních a nestrukturálních opatření 

pro zmírnění rizika a trvalé definování omezení využitelnosti území pro možnou zástavbu 

a správné využití půdy.  

 

Před stanovením strategie plánování pro zmírňování rizika je nezbytné vyhodnotit 

přijatelnou úroveň 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. Neexistuje jediná 
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úroveň rizika, která by byla přijatelná ve všech případech. Přijetí rizika je důležité 

rozhodnutí, které se bude měnit podle mnoha různých okolností.  

Přijatelná úroveň rizika je velmi ovlivněna myšlenkou absolutní bezpečnosti. 

Zkušenosti ukazují, že absolutní bezpečnosti, určené jako neexistence rizika, není možné 

dosáhnout z důvodu nepředvídatelných a opomenutých rizik a lidského faktoru. Myšlenka 

bezpečnosti musí být zvažována v relativních pojmech. Pokud vysoké bezpečnosti 

odpovídá nízká úroveň rizika a naopak, potom ve skutečnosti absolutní bezpečnost 

odpovídá nulovému riziku. Je nutné sžít se s racionálně přijatelnou úrovní rizika 

minimalizovanou společnou strategií bezpečnosti. Přijatelná úroveň rizika i vnímání rizika 

se může měnit subjekt od subjektu. Obojí je velmi subjektivní a vzájemně se ovlivňuje 

s pravděpodobností vzniku mimořádné události, která se liší od skutečné. Například dělník 

v průmyslovém závodě díky své práci, profesi a specifické praxi vnímá jinou přijatelnou 

úroveň rizika než zbytek populace. U známých jevů, které mají vysokou pravděpodobnost 

vzniku mimořádné události, se vnímání úrovně rizika shoduje se skutečným rizikem, 

u méně obvyklých jevů se zaměňuje za nepravděpodobné, u vzácně se vyskytujících jevů 

se zaměňuje za vadu. Například vnímání a přijatelnost rizika souvisejícího 

se zemětřesením je velmi odlišné u japonské populace, která je zvyklá na denní seismické 

aktivity, a u Evropanů, kteří zažívají jen náhodné seismické otřesy.  

 

Bylo také prokázáno, že některé faktory mohou kladně ovlivnit vnímání úrovně 

rizika mezi populací jako rizika nízkého, jako například činnosti prováděné na základě 

dobrovolnosti, osobní řízení rizika, žádné následky pro budoucí generace, moderní 

technologie, krátká paměť na události či vliv pouze na jednu nebo několik málo sociálních 

tříd obyvatelstva. Je zřejmé, že i podle různé úrovně společnosti se může, nebo nemusí 

skutečné riziko shodovat s vnímaným rizikem. Přijatelné riziko je stanoveno na sociálním 

základě a zvažuje sociální, ekonomické a politické faktory. V důsledku toho přijatelná 

úroveň rizika nemusí nezbytně představovat bezpečnou úroveň, ale spíše cílovou úroveň 

s očekáváním, že skutečné riziko vystavení vzniku mimořádné události je menší než 

publikovaná úroveň. 

 

4.1.5 Specifikace použité metody hodnocení rizik HVA  

 

Jelikož metoda hodnocení rizik HVA byla vytvořena pro použití na území celé 

Evropské unie a je tedy velice obecná, bylo pro tuto práci nutno metodu upravit 
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a specifikovat pro vybrané území a dle rámce získaných informací. Vzhledem k tomu, že 

tato práce řeší vliv mimořádných událostí na území obce s rozšířenou působností Orlová 

z pohledu územního plánování, je nutné přizpůsobit metodu hodnocení rizik HVA tak, aby 

korespondovala s pojmy a pravidly územního plánování.  

 

Pro určení pravděpodobnosti vzniku mimořádné události je použito hodnocení H0 až 

H4. Toto hodnocení vychází z časového hodnocení daných událostí, převzatého z územně 

analytických podkladů, územních plánů, průzkumů a rozborů, pravděpodobnostních analýz 

a také statistik. Pro oblasti zasažené vznikem mimořádných událostí byly pro tuto práci 

určeny pravděpodobnosti vzniku mimořádných událostí dle tohoto klíče: 

 Povodně – plochy vymezených záplavových území, území zvláštních povodní 

H4 – velmi vysoká pravděpodobnost vzniku – vychází z vymezeného 

záplavového území Q5 

H3 – vysoká pravděpodobnost vzniku – vychází z vymezeného záplavového 

území Q20 

H2 – střední pravděpodobnost vzniku – vychází z vymezeného záplavového 

území Q100 

H1 – nízká pravděpodobnost vzniku – vychází z vymezení území zvláštních 

povodní 

H0 – žádná pravděpodobnost vzniku – oblasti mimo vliv těchto mimořádných 

událostí 

 Sesuvy – sesuvná území 

H3 – vysoká pravděpodobnost vzniku – vychází z evidovaných aktivních 

sesuvů 

H2 – střední pravděpodobnost vzniku – vychází z evidence potencionálních 

sesuvů 

H1 – nízká pravděpodobnost vzniku – vychází z evidence stabilizovaných 

sesuvů 

 Výstupy metanu – poddolovaná území, stará důlní díla 

H4 – velmi vysoká pravděpodobnost vzniku – karbonská okna 

H3 – vysoká pravděpodobnost vzniku – území nebezpečné výstupy důlních 

plynů, stará důlní díla 

H2 – střední pravděpodobnost vzniku – území ohrožené výstupy důlních plynů 
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H1 – nízká pravděpodobnost vzniku – území s možnými nahodilými výstupy 

důlních plynů 

H0 – žádná pravděpodobnost vzniku – území bez výskytu výstupu důlních 

plynů 

 Zimní stadion Orlová 

H1 – nízká pravděpodobnost vzniku – dle statistických údajů nedošlo 

na zimním stadionu v posledních deseti letech k žádné mimořádné události, 

z čehož by měla být určena pravděpodobnost vzniku nulová. Jelikož se však 

jedná o provoz, ve kterém nelze nikdy zajistit stoprocentní spolehlivost, byla 

plochám zasaženým případnou mimořádnou událostí přiřazena hodnota 

možnosti vzniku rizika nízká. 

 Živočišná zemědělská výroba 

 H1 – nízká pravděpodobnost vzniku – dle statistických údajů nedošlo 

v posledních deseti letech v zemědělských areálech k žádné mimořádné 

události, z čehož by měla být určena pravděpodobnost vzniku nulová. Jelikož 

se však jedná o provozy, ve kterých nelze nikdy zajistit nulovou možnost zniku 

mimořádné události, byla plochám zasaženým případnou mimořádnou událostí 

(vymezené plochy ochranných pásem) přiřazena hodnota možnosti vzniku 

rizika nízká. 

 

Dále je nutné specifikovat jednotlivé ohrožené prvky z pohledu územního plánování. 

Níže jsou uvedeny specifikace jednotlivých ohrožených prvků, včetně rozdělení hodnocení 

jejich zranitelnosti. Mezi hodnocené ohrožené prvky byly zařazeny vybrané jevy a faktory, 

které jsou z hlediska územního plánování svou důležitostí a měřítkem významné 

pro řešené území a lze je zobrazit v mapách při současném zachování přehlednosti těchto 

map. Stupně zranitelnosti jsou v mapách barevně rozlišeny pro jednotlivé ohrožené prvky. 

Toto rozdělení bylo zvoleno z důvodu překryvu jednotlivých ohrožených prvků 

a při použití jednotné barevné škály by ohrožené prvky se stejnou hodnotou 

zranitelnosti splynuly a v mapách by nebyla patrná jejich poloha. Tímto by mohl vzniknout 

dojem, že se v některých místech ohrožené prvky vůbec nenacházejí. 

 obyvatelstvo – je reprezentováno vymezením zastavěného území; pro určení 

zranitelnosti byla vzhledem k poměru počtu obyvatel a rozlohy území vybrána 

zranitelnost V3 – vysoká zranitelnost 
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 budovy (městské a venkovské usedlosti) – jsou reprezentovány vymezením 

zastavěného území; pro určení zranitelnosti byla vzhledem k různé hustotě zástavby 

v území vybrána zranitelnost V3 – vysoká zranitelnost 

 produktivní oblasti a primární zdroje hospodářské činnosti, jako jsou průmyslové 

a produkční oblasti včetně technologických závodů, obecně objekty se zvláště 

nebezpečnými provozy s vysokým rizikem chemických nebo průmyslových havárií 

– vzhledem k rozsahu řešeného území nebyla tato oblast vymezena. Pro měřítko 

řešení v rozsahu ORP Orlová nebyl tento ohrožený prvek vymezen, protože 

na řešeném území se nenacházejí produktivní oblasti a primární zdroje hospodářské 

činnosti regionálního ani nadregionálního významu, které by v uvedeném případě 

zastupovaly daný ohrožený prvek. 

 sítě infrastruktury – vzhledem k rozsahu řešeného území nebyla tato oblast 

vymezena. Pro měřítko řešení v rozsahu ORP Orlová nebyl tento ohrožený prvek 

vymezen, protože na řešeném území se nenacházejí sítě infrastruktury 

nadregionálního ani celostátního významu, které by v uvedeném případě 

zastupovaly daný ohrožený prvek. Ostatní technická infrastruktura je vzhledem 

k rozsahu a měřítku této práce zanedbatelná. 

 technologické sítě – vzhledem k rozsahu řešeného území nebyla tato oblast 

vymezena. Pro měřítko řešení v rozsahu ORP Orlová nebyl tento ohrožený prvek 

vymezen, protože na řešeném území se nenacházejí technologické nadregionálního 

ani celostátního významu, které by v uvedeném případě zastupovaly daný ohrožený 

prvek. Ostatní technická infrastruktura je vzhledem k rozsahu a měřítku této práce 

zanedbatelná. 

 kulturní památky – jsou reprezentovány vymezenou památkovou zónou a bodově 

vymezenými kulturními památkami. U jednotlivých kulturních památek 

vymezených bodově a pro vymezenou plošnou památkovou zónu byla stanovena 

zranitelnost V4 – velmi vysoká. Určení zranitelnosti z hlediska územního plánování 

vychází z hodnocení jednotlivých památek dle jejich hodnoty, a to nejen nominální, 

ale také architektonické a urbanistické. 

 přírodní památky – jsou reprezentovány přírodními hodnotami v území a jejich 

klasifikace zranitelnosti je provedena dle jejich významu z hlediska územního 

plánování.  

V4 – velmi vysoká zranitelnost – přírodní památky 
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V3 – vysoká zranitelnost – soustava NATURA 2000 

V2 – střední zranitelnost – významné krajinné prvky (lesy, vodní toky, 

údolní nivy atd.) 

V1 – nízká zranitelnost – regionální a nadregionální biokoridory ÚSES 

V0 – ostatní území 

 

Shrnutí všech výše uvedených ukazatelů a jejich promítnutím do mapy byla vytvořena 

Mapa zranitelnosti, která je součástí této diplomové práce pod označením příloha č. 2.  

 

Mapy rizik byly vyhotoveny zvlášť pro jednotlivé zdroje rizik, respektive pro oblasti 

zasažené možností vzniku mimořádné události. Mapa celkového rizika vznikla 

sjednocením jednotlivých map rizik. V místech překryvu rizik s různými hodnotami bylo 

v celkové mapě rizik vždy znázorněno vyšší riziko překrývajících se zdrojů, respektive 

ploch zasažených možnou mimořádnou událostí. Tento postup zajišťuje okamžitou 

informaci o nejvyšším možném riziku v daném území. Konkrétní zdroj rizika, respektive 

plochy zasažené možnou mimořádnou událostí, lze dohledat v jednotlivých dílčích mapách 

rizik.  

 

Pro určení rizika byla použita tabulka kombinací tříd pravděpodobnosti vzniku 

mimořádné události a tříd zranitelnosti. Z tabulky vychází následující určení rizik: 

 R0 (bez rizika): riziko není 

 R1 (nízké riziko): riziko je zanedbatelné 

 R2 (střední riziko): riziko je společensky přijatelné bez preventivních opatření 

 R3 (vysoké riziko): riziko není vždy společensky přijatelné a zvažují se preventivní 

opatření 

 R4 (velmi vysoké riziko): riziko není společensky přijatelné a jsou nutná 

preventivní opatření 

 

Pro jednotlivé třídy rizika je nutné specifikovat předpokládaný vliv dané třídy rizika 

na ohrožené prvky vybrané pro tuto práci. Předpokládaný vliv mimořádných událostí 

vyjádřených hodnotou rizika na jednotlivé ohrožené prvky je uveden v tabulce č. 5. 
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Riziko  Předpokládané ztráty a škody na ohrožených prvcích 

Stupeň 
rizika 

Obyvatelstvo Budovy Kulturní památky Přírodní památky

R0 - 
žádné 
riziko 

bezpečnost 
obyvatelstva 

není ohrožena 

nedochází ke 
škodám na 
objektech 

nedochází ke 
škodám na 
kulturních 
památkách 

nedochází k 
poškození 

životního prostředí 
přímým působení 

mimořádné 
události 

R1 - 
nízké 
riziko 

bezpečnost 
obyvatelstva 

není 
bezprostředně 

ohrožena 

dochází pouze 
k malým a 

estetickým škodám 
na jednotlivých 

objektech 

dochází pouze k 
malým škodám na 

jednotlivých 
kulturních 
památkách 

dochází k malému 
poškození 

významných 
krajinných prvků, 

popřípadě k 
poškození na 

úrovni ekosystémů 
místního významu

R2 - 
střední 
riziko 

bezpečnost 
obyvatelstva 

může být 
ohrožena  

dochází k 
funkčním škodám 
na jednotlivých 

objektech 

dochází k malým 
škodám na 

jednotlivých 
kulturních 
památkách 

dochází k 
poškození 

významných 
krajinných prvků, 

popřípadě k 
poškození 

ekosystémů 
regionálního 

významu 

R3 - 
vysoké 
riziko 

bezpečnost 
obyvatelstva je 
vždy ohrožena 

dochází k větším 
škodám na 

jednotlivých 
objektech, 

popřípadě ke 
škodám na větším 

počtu objektů 

dochází k větším 
škodám na 

jednotlivých 
kulturních 
památkách, 

popřípadě jsou 
způsobeny škody 

plošného rozsahu v 
památkově 

chráněných územích  

dochází k 
poškození prvků 

soustavy 
NATURA 2000, 

popřípadě 
ekosystémů 

celostátního a 
evropského 
významu 

R4 - 
velmi 

vysoké 
riziko 

bezpečnost 
obyvatelstva je 

vždy vážně 
ohrožena 

dochází k velkým 
škodám na 

objektech, jejichž 
působení může 
vést poškození 

statické stability 
objektů, popřípadě 

k jejich zřícení 

dochází k velkým 
škodám na 

jednotlivých 
kulturních 

památkách, jejichž 
působení může vést 
poškození statické 
stability objektů, 
popřípadě k jejich 

zřícení 

dochází k 
poškození 

jedinečných 
chráněných 

přírodních památek 
a ekosystémů 

Tabulka č. 5 – Předpokládaný vliv mimořádných událostí na ohrožené prvky 
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5 Posouzení vzájemných vazeb vybraných zdrojů rizik 

z hlediska územního plánování 

 

5.1 Obecné posuzovaní zdrojů rizik z hlediska územního plánování 

 

Z hlediska územního plánování se vybrané zdroje rizik, respektive jejich ochranná 

pásma nebo vymezení ploch a oblastí jejich působnosti, projevují jako limity využití 

území. U některých zdrojů rizika existuje z hlediska územního plánování dvojí pojetí. 

Například vodní toky jsou z hlediska územního plánování zařazeny mezi významné 

krajinné prvky, a tedy mezi hodnoty území a zároveň mezi limity v území jako vodní tok 

včetně vymezeného záplavového území a jeho aktivní zóny. Z tohoto vyplývá, že 

posouzení vzájemných vazeb z hlediska územního plánování není vždy jednoznačné 

a nelze na ně pohlížet jednostranně. Územní plánování nevyužívá informace o daných 

jevech a zdrojích rizik pouze z hlediska bezpečnosti a ochrany obyvatelstva a životního 

prostředí, ale také v širších souvislostech jako možné pozitivní hodnoty v území, 

např. z hlediska krajinného rázu, sociodemografických analýz, popřípadě z hlediska 

ekonomického přínosu. Územní plánování tedy v tomto směru koordinuje zájmy na využití 

území s omezeními vyplývajícími z jevů majících vliv na bezpečnost obyvatelstva 

a ochranu životního prostředí.  

 

5.2 Návrhy opatření pro mimořádnou událost povodní z hlediska 

územního plánování 

 

V procesu územního plánování jsou povodně vnímány jako vymezení ploch, u nichž 

se předpokládá zasažení vymezené části území danou mimořádnou událostí. Vymezené 

plochy (záplavová území) představují limit v území, který je nutno respektovat, aby byla 

minimalizována jeho možnost působit ztráty nebo škody na ohrožených prvcích. V oboru 

územního plánování existují dvě možnosti jak prosazovat opatření vedoucí ke snížení 

nebezpečí a rizik plynoucích z této mimořádné události, popřípadě ke snížení následků 

jejího působení.  
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První možností jsou návrhy preventivních opatření. Z hlediska územního plánování 

lze mezi ně zařadit např. návrhy umístění protipovodňových hrází, navržení prohloubení 

říčních koryt v nevyhovujících úsecích, důrazný zákaz zatrubňování vodních toků, 

vymezení ploch přirozeného rozlivu vodních toků, vymezování nových zastavitelných 

ploch mimo dosah záplavových území (pro zvýšení bezpečnosti je vymezování těchto 

ploch dobré provádět v dostatečné vzdálenosti od vymezených záplavových území 

nejlépe ponecháním oddělujícího pásu ochranné zeleně, popřípadě zemědělské půdy) atd. 

Návrhem vhodných preventivních opatření lze zvýšit bezpečnost v daném území až 

do takové míry, že pro některé ohrožené prvky nebude daná mimořádná událost 

představovat žádné riziko. 

 

Druhou možností jsou návrhy opatření ke snížení následků působící mimořádné 

události. Tato opatřením navrhují především v místech, kde již existuje kolize ohrožených 

prků a rizika vzniku mimořádné události a preventivní opatření zde již nelze realizovat. 

Jedná se především o průtoky vodních toků obydlenými oblastmi. Tyto toky mají 

vymezeno záplavové území, které svou polohou koliduje se stávající zástavbou. Při vzniku 

mimořádné události povodně bude toto území zasaženo, a proto u těchto opatření lze riziko 

pouze snížit, nikoliv eliminovat. Tato opatření se navrhují především ve formě vhodných 

bezpečnostních a sdělovacích systémů, které včas upozorní na možnost vzniku mimořádné 

události. Při včasném varování před vznikem mimořádné události je možno realizovat 

opatření snižující následky mimořádné události jako jsou např. včasná evakuace 

obyvatelstva, výstavba mobilních hrází, včasná údržba průtokových profilů v obydlené 

oblasti aj.  

 

Z hlediska územního plánování lze návrhy opatření pro jednotlivé ohrožené prvky dle 

výše předpokládaného rizika pro mimořádnou událost povodně modelově shrnout 

do tabulky č. 6. V této tabulce jsou vždy uvedeny příklady opatření pro dané ohrožené 

prvky z hlediska územního plánování vzhledem ke stupni rizika. 



54 

 

 

  Návrhy opatření pro vybrané ohrožené prvky 

Stupeň 

rizika 
Obyvatelstvo Budovy Kulturní památky 

Přírodní 

památky 

R0 - 

žádné 

riziko 

opatření nejsou 

nutná 

opatření nejsou 

nutná 

opatření nejsou 

nutná 

opatření nejsou 

nutná 

R1 - 

nízké 

riziko 

opatření se plánují 

pouze v případě, 

že zabraňují také 

povodním 

s vyšším rizikem 

opatření se plánují 

pouze v případě, 

že zabraňují také 

povodním 

s vyšším rizikem 

opatření se plánují 

pouze v případě, že 

zabraňují také 

povodním s vyšším 

rizikem 

opatření se plánují 

pouze v případě, 

že zabraňují také 

povodním 

s vyšším rizikem 

R2 - 

střední 

riziko 

nevymezovat nové 

zastavitelné 

plochy v zasažené 

oblasti 

nevymezovat nové 

zastavitelné 

plochy v zasažené 

oblasti 

opatření se plánují 

pouze v případě, že 

zabraňují také 

povodním s vyšším 

rizikem 

opatření se plánují 

pouze v případě, 

že zabraňují také 

povodním 

s vyšším rizikem 

R3 - 

vysoké 

riziko 

nevymezovat nové 

zastavitelné 

plochy v zasažené 

oblasti, zvážit 

navržení systému 

monitoringu a 

včasného varování 

nevymezovat nové 

zastavitelné 

plochy v zasažené 

oblasti, zvažovat 

návrhy umístění 

protipovodňových 

hrází  

zvažovat návrhy 

umístění 

protipovodňových 

hrází 

posoudit 

přípustnost 

opatření, která 

narušují původní 

vodní režim 

krajiny 

R4 - 

velmi 

vysoké 

riziko 

nevymezovat nové 

zastavitelné 

plochy v zasažené 

oblasti, navrhnout 

systém 

monitoringu a 

včasného varování 

nevymezovat nové 

zastavitelné 

plochy v zasažené 

oblasti, navrhnout 

umístění 

protipovodňových 

hrází 

navrhnout umístění 

protipovodňových 

hrází 

zakázat 

umisťování a  

provádění 

opatření, která 

narušují původní 

vodní režim 

krajiny 

Tabulka č. 6 – Návrhy opatření pro mimořádnou událost povodně z hlediska územního 

plánování 
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5.3 Návrhy opatření pro mimořádnou událost půdních sesuvů 

z hlediska územního plánování 

 

Z hlediska územního plánování jsou sesuvná území vnímána jako vymezení ploch, 

u nichž se předpokládá vznik této mimořádné události. Vymezené plochy (sesuvná území) 

představují limit v území, který je nutno respektovat aby byla minimalizována jeho 

možnost působit ztráty nebo škody na ohrožených prvcích. Vymezení sesuvů v mapových 

podkladech představují v případě bodových sesuvů určení místa vzniku sesuvu včetně 

určení směru pravděpodobného pohybu masy zeminy. Bodové sesuvy nezpůsobují 

z hlediska územního plánování ohrožení většího území. Neznamená to však, že by 

nepředstavovaly vysoký stupeň rizika. Příkladem může být aktivní bodový svahový sesuv, 

nad nímž jsou umístěny obytné budovy.  U plošně vymezených sesuvů je vyznačeno celé 

území, které by mohlo být zasaženo při vzniku této mimořádné události. Je v něm tedy 

zahrnuta masa zeminy včetně ploch, které by zasáhly účinky daného sesuvu.  

 

Nejúčinnějším opatřením z hlediska územního plánování je respektování daných 

sesuvných území a důsledné dodržování pravidel v jejich okolí takovým způsobem, aby 

nedocházelo ke zhoršení dosavadního stavu. Další možná opatření mohou zlepšit odtokové 

poměry v území a tím snížit možnost vzniku mimořádné události. V nejnebezpečnějších 

případech je nutno navrhnout preventivní opatření sanací a stabilizací sesuvů. Bohužel ani 

provedení sanačních a stabilizačních opatření neznamená eliminaci rizika možného vzniku 

mimořádné události. Návrhy příkladů opatření pro jednotlivé ohrožené prvky z hlediska 

územního plánování jsou uvedeny v tabulce č. 7. Tabulka neobsahuje stupeň rizika R4, 

jelikož z mapy rizik pro danou mimořádnou událost vychází na zvoleném území nejvyšší 

stupeň rizik R3 a opatření pro vyšší stupeň rizika tedy není potřeba navrhovat. 
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  Návrhy opatření pro vybrané ohrožené prvky 

Stupeň 

rizika 
Obyvatelstvo Budovy Kulturní památky Přírodní památky

R0 - 

žádné 

riziko 

opatření nejsou 

nutná 

opatření nejsou 

nutná 

opatření nejsou 

nutná 

opatření nejsou 

nutná 

R1 - 

nízké 

riziko 

nerozšiřovat 

stávají hustotu 

osídlení 

nevymezovat nové 

zastavitelné plochy 

v zasažené oblasti 

opatření nejsou 

nutná 

opatření nejsou 

nutná 

R2 - 

střední 

riziko 

nevymezovat 

plochy 

umožňující 

užívání větším 

počtem obyvatel 

nerozšiřovat 

stávající budovy o 

přístavby a 

nástavby  

zlepšení 

odtokových poměrů 

v území; zavedení 

stálého monitoringu 

sesuvného území  

zlepšení 

odtokových 

poměrů v území 

přírodě blízkými 

opatřeními 

R3 - 

vysoké 

riziko 

umístění 

varovného 

značení 

oznamujících 

nebezpečí 

 návrh odstranění 

budov v ohroženém 

území 

návrhy sanací a 

stabilizace sesuvů 

ohrožujících 

kulturní památky 

návrhy sanací a 

stabilizace sesuvů 

přírodě blízkými 

opatřeními 

Tabulka č. 7 – Návrhy opatření pro mimořádnou událost sesuvů z hlediska územního 

plánování 

 

5.4 Návrhy opatření pro mimořádnou událost výstupu důlních plynů 

z hlediska územního plánování 

 

Vymezené plochy a místa výstupu důlních plynů představují limit v území, který je 

nutno respektovat, aby byla minimalizována jeho možnost působit ztráty nebo škody 

na ohrožených prvcích. U tohoto druhu mimořádné události je specifické to, že představuje 

mnohem větší nebezpečí při pronikání do uzavřených prostorů než při úniku na volném 

prostranství. Na volném prostranství nebo ve volné přírodě dojde většinou k rozptýlení 
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uniklých důlních plynů a v podstatě zde nevzniká nebezpečí vzniku výbušné směsi.  

Největší nebezpečí tedy únik důlních plynů představuje pro ohrožené prvky mající vnitřní 

uzavřený prostor. Prvotně jsou tedy ohroženy budovy a nemovité kulturní památky. 

Při nahromadění důlních plynů v uzavřených prostorech může objem plynu ve směsi 

se vzduchem vytvářet výbušnou směs. Při iniciaci této směsi dochází k výbušnému hoření 

s velice silnými destruktivními účinky. V důsledku dlouhodobé hlubinné těžby v oblasti 

řešeného území dochází velice často k porušení stavebních konstrukcí a objektů vlivem 

důlních otřesů a poklesů. Trhlinami v konstrukcích objektů pronikají důlní plyny 

do objektů a hromadí se zde. Problematika výstupu důlních plynů se však netýká pouze 

stávajících objektů, ale také objektů nově budovaných. Pro nově budované objekty je 

v oblastech s předpokládaným výskytem této mimořádné události nutno navrhovat taková 

konstrukční opatření, která minimalizují riziko vzniku ohrožení. Tato opatření se netýkají 

pouze staveb v klasickém pojetí, ale také staveb inženýrských, jako je například 

kanalizace. 

 

Přímé ohrožení obyvatelstva bývá ojedinělé. Ohrožení obyvatelstva je většinou 

druhotným efektem této mimořádné události. Při výbuchu směsi důlních plynů 

se vzduchem dochází většinou k poškození prostoru, v němž výbuch nastal, což může mít 

vliv i na statickou únosnost objektu, popřípadě vést až k jeho zřícení. Poškozené budovy 

mohou také ohrozit okolní zástavby. Takovéto poškození budov představuje zmíněné 

druhotné nebezpečí pro osoby obývající daný objekt.  

 

Pro tento specifický druh mimořádné události lze z hlediska územního plánování 

navrhnout různá opatření. V územně plánovacích podkladech a územně plánovacích 

dokumentacích lze zohlednit tuto skutečnost vymezením ploch s předvídaným výskytem 

této mimořádné události, včetně určení nutnosti při umisťování a navrhování nových 

staveb a zařízení. Dále lze z dostupných geologických průzkumů odvodit místa vhodná 

pro vybudování odvětrávacích zařízení. Od tohoto druhu opatření se v současné době 

upouští, jelikož s vývojem technologií bylo zjištěno, že při vhodném propojení těchto 

odvětrávacích míst potrubím a jejich připojením na automatické odsávací stanice, lze 

získat dostatek důlního plynu pro jeho řízené spalování v kogeneračních jednotkách. Tento 

druh opatření má nejen nejvyšší účinnost na snížení rizika vzniku mimořádné události, ale 

také přispívá ke zlepšení kvality životního prostředí, protože v okolí kogeneračních 

jednotek lze využívat elektrickou energii vzniklou při spalování důlních plynů. Další 
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významné využití energie ze spalovaných důlních plynů spočívá ve využití odpadního 

tepla kogenerační jednotky k vytápění objektů. Tímto způsobem lze efektivně snižovat 

hladinu emisí v  oblastech s vysokým podílem topenišť na tuhá paliva. Příklady návrhů 

opatření pro mimořádnou událost výstupu důlních plynů jsou uvedeny v tabulce č. 8. 

  Návrhy opatření pro vybrané ohrožené prvky 

Stupeň 

rizika 
Obyvatelstvo Budovy Kulturní památky 

Přírodní 

památky 

R0 - 

žádné 

riziko 

opatření nejsou 

nutná 

opatření nejsou 

nutná 

opatření nejsou 

nutná 

opatření nejsou 

nutná 

R1 - 

nízké 

riziko 

opatření se plánují 

pouze v případě, 

že prokázání 

výskytu úniku 

důlních plynů 

opatření se plánují 

pouze v případě 

prokázání výskytu 

úniku důlních plynů

opatření se plánují 

pouze v případě 

prokázání výskytu 

úniku důlních plynů 

opatření nejsou 

nutná 

R2 - 

střední 

riziko 

Informovat o 

možném výskytu 

úniku důlních 

plynů 

navrhovat umístění 

nových staveb se 

zohledněním 

výskytu úniků 

důlních plynů 

navrhnout 

v objektech systém 

monitoringu 

opatření nejsou 

nutná 

R3 - 

vysoké 

riziko 

navrhnout systém 

monitoringu a 

včasného varování 

v objektech 

občanské 

vybavenosti 

návrhy 

odvětrávacích vrtů 

navrhnout 

v objektech systém 

monitoringu a 

včasného varování  

opatření nejsou 

nutná 

R4 - 

velmi 

vysoké 

riziko 

navrhnout systém 

monitoringu a 

včasného varování 

ve všech 

ohrožených 

objektech 

návrh soustavy 

odplyňovacích vrtů 

napojených na 

automatickou 

odsávací stanici 

navrhnout 

v objektech systém 

monitoringu a 

včasného varování  

opatření nejsou 

nutná 

Tabulka č. 8 – Návrhy opatření pro mimořádnou událost úniku důlních plynů z hlediska územního plánování 
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5.5 Návrhy opatření pro vybrané antropogenní mimořádné události 

z hlediska územního plánování 

 

Na zvolené zdroje rizik lze vzhledem k rozsahu zvoleného území pohlížet jako 

na bodové zdroje rizik s vymezenou oblastí, u níž se předpokládá zasažení mimořádnou 

událostí. Jedná se opět o limity v území, které je nutno respektovat, aby byla 

minimalizována jeho možnost působit ztráty nebo škody na ohrožených prvcích. Při vzniku 

mimořádných událostí z těchto zdrojů předpokládáme různě vážné vlivy na ohrožené 

prvky. Z podstaty zvolených zdrojů rizik vyplývá největší nebezpečí pro obyvatelstvo 

a životní prostředí. Ohrožení budov a kulturních památek pojatých jako stavební objekty je 

v případě zemědělské živočišné výroby nulové a v případě zimního stadionu se riziko 

odvíjí od vzniku dalších mimořádných událostí, jako je požár nebo výbuch. 

 

Z hlediska územního plánování je vhodné omezovat zvyšování hodnoty ohrožených 

prvků v oblastech předpokládaného zasažení vlivem mimořádné události. Pro zvolený 

zdroj rizika zimní stadion to znamená například omezení nové výstavby ve vymezené 

nebezpečné oblasti. Vybrané zdroje rizika specifikované jako zemědělská živočišná výroba 

mají z hlediska územního plánování více možných vlivů ve vymezené oblasti 

předpokládaného vlivu mimořádné události. Tyto vlivy nemusejí znamenat pouze možnost 

vzniku rizika, ale také možnost snížení kvality života a hygieny životního prostředí.  Mezi 

tyto vlivy lze zařadit například hygienické limity hluku a zápachu. Hygienické limity 

mohou například přispět k váze odůvodnění navržených opatření. 

 

Příklady návrhů opatření pro mimořádné události plynoucí z vybraných 

antropogenních zdrojů rizik jsou uvedeny v tabulce č. 9. 
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  Návrhy opatření pro vybrané ohrožené prvky 

Stupeň 

rizika 
Obyvatelstvo Budovy Kulturní památky 

Přírodní 

památky 

R0 - 

žádné 

riziko 

opatření nejsou 

nutná 

opatření nejsou 

nutná 

opatření nejsou 

nutná 

opatření nejsou 

nutná 

R1 - 

nízké 

riziko 

nenavrhovat nové 

zastavitelné 

plochy, popřípadě 

nerozšiřovat 

stávající zástavbu 

směrem ke zdroji 

rizika 

opatření nejsou 

nutná 

opatření nejsou 

nutná 

navrhnout 

ochrannou 

zeleň, která 

bude oddělovat 

zdroj rizika od 

ekologicky 

hodnotnějších 

prvků 

Tabulka č. 9 – Návrhy opatření pro mimořádné události plynoucí z antropogenních zdrojů 

rizik 
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6 Závěr 

V této diplomové práci jsem řešil možnost využití výsledků vyhodnocení 

společenských a environmentálních rizik přírodních i antropogenních mimořádných 

událostí na území obce s rozšířenou působností Orlová pomocí metody HVA 

v souvislosti s územním plánováním. Tyto výsledky jsem graficky znázornil v mapách. 

 

V této diplomové práci jsem naznačil rozsah oboru územního plánování, jeho základní 

pilíře a také cíle. Hlavním cílem této práce bylo zjistit možnosti aplikace výsledků 

hodnocení rizik do územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentací. 

Pro hodnocení těchto rizik byla zvolena metoda hodnocení rizik HVA. Metoda HVA byla 

pro tuto práci přizpůsobena pojmům územního plánování. 

 

Vybral jsem reprezentativní vzorky jednotlivých prvků, které byly vztaženy na jevy 

vyskytující se v procesu územního plánování. Také pravděpodobnosti vzniku jednotlivých 

mimořádných událostí a zranitelnost jednotlivých prvků byla upravena z pohledu 

územního plánování. Návrhy opatření ke zvýšení bezpečnosti obyvatelstva a ke snížení 

možnosti vzniku škod na budovách, kulturních památkách a životním prostředí, popřípadě 

návrhy opatření zmírňující dopady mimořádných událostí na tyto prvky, byly příkladně 

prezentovány v uvedených tabulkách. S ohledem na rozsah diplomové práce nebylo možné 

uvést všechny možné návrhy opatření, protože u některých kombinací možností vzniku 

rizika a zranitelnosti je více možností navržených opatření pro jeden prvek a pro některé 

prvky zase nejsou potřebná opatření zasaditelná do rámce použitelnosti oboru územního 

plánování.  

 

Závěry ukazují, že je možné provázat upravenou metodu hodnocení rizik a posuzování 

rizik s oborem územního plánování, popřípadě začlenit vyhodnocení tohoto posouzení 

přímo do zadání územně plánovacích dokumentací.  

 

Pokud by výsledky hodnocení rizik metodou HVA byly prezentovány v kategorii 

průzkumů a rozborů při zpracování územně analytických podkladů a územně plánovacích 

dokumentací, mohl by obor územního plánování mnohem více místně i věcně a účelněji 

snižovat možnosti vzniku mimořádných událostí, zvyšovat bezpečnost obyvatelstva 
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a chránit životní prostředí, popřípadě navrhovat opatření zmírňující dopady mimořádných 

událostí na všechny uvedené faktory. 
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částka 163. Dostupný také z: 

<http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.15

5/701?PC_8411_l=500/2006&PC_8411_ps=10#10821> 

 

 

http://www.portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/702/.cmd/ad/.c/312/.ce/10822/.p/8412/_s.155/702?PC_8412_l=59/2006&PC_8412_ps=10
http://www.portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/702/.cmd/ad/.c/312/.ce/10822/.p/8412/_s.155/702?PC_8412_l=59/2006&PC_8412_ps=10
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=100/2001&PC_8411_l=100/2001&PC_8411_ps=10%2310821
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=100/2001&PC_8411_l=100/2001&PC_8411_ps=10%2310821
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=100/2001&PC_8411_l=100/2001&PC_8411_ps=10%2310821
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_l=500/2006&PC_8411_ps=10%2310821
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_l=500/2006&PC_8411_ps=10%2310821
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	1 Úvod
	Prevence závažných havárií, bezpečnost obyvatelstva a ochrana životního prostředí jsou obsaženy v mnoha oborech lidské činnosti. Jedním z těchto oborů je také územní plánování. V této diplomové práci je naznačen široký záběr oboru územního plánování, jeho základní pilíře a také cíle. 
	Hlavní myšlenkou diplomové práce je možnost aplikace výsledků hodnocení rizik do územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentací. Pro hodnocení těchto rizik volím metodu hodnocení rizik HVA, kterou lze v obecném případě použít na jakémkoliv zvoleném území. Metoda HVA by mohla být základem jednotného hodnocení rizik ve vazbě na územní plánování. Pro tuto diplomovou práci je metoda HVA přizpůsobena pojmům územního plánování
	Cílem této diplomové práce je vyhodnocení společenských a environmentálních rizik, přírodních a antropogenních mimořádných událostí na území obce s rozšířenou působností Orlová pomocí metody HVA v souvislosti s územním plánováním a grafickým znázorněním těchto rizik v mapách.
	Vzhledem k rozsahu diplomové práce se budu zabývat určenými zdroji rizik a vymezením území zasažených možnými mimořádnými událostmi, které jsou typické pro zvolené území. 
	2 Legislativní rozbor oblasti mimořádných událostí ve vazbě na územní plánování
	Právním základem územního plánování je zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky, zvláště vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. 
	Z hlediska ochrany životního prostředí je pro oblast územního plánování velice důležitý zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
	Základním právním předpisem z hlediska závažných havárií je zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, ve znění pozdějších předpisů. 
	2.1 Územní plánování

	V zákoně č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) jsou specifikovány cíle a úkoly územního plánování. Z těchto cílů a úkolů lze vyvodit, že územní plánování zasahuje svou působností do mnoha oborů lidské činnosti. Územní plánování je v podstatě koordinační činností pro všechny obory lidské činnosti, jejichž zájmy jsou obsaženy v daném území. Výsledkem této koordinační činnosti je zahrnutí všech zájmů v území, limitů v území a hodnot v území do jednoho dokumentu. Tento dokument se nazývá Územní plán. 
	2.1.1 Cíle územního plánování

	Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.
	Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. 
	Orgány územního plánování koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
	Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, např. cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra. Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání.
	Cíle územního plánování jsou uvedeny v § 18 stavebního zákona[8].
	2.1.2 Úkoly územního plánování

	Úkoly územního plánování jsou:
	a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty,
	b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území,
	c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání,
	d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb,
	e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území, 
	f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci),
	g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem,
	h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn,
	i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní bydlení,
	j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území,
	k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany,
	l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území,
	m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů 4), 12) před negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,
	n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů,
	o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové péče.
	Úkoly územního plánování jsou uvedeny v § 19 stavebního zákona[8].
	Z výše uvedeného vyplývá, že jedním z hlavních cílů a úkolů územního plánování je právě ochrana životního prostředí a vytváření podmínek pro snižování nebezpečí závažných havárií a ekologických katastrof. 
	2.1.3 Nástroje územního plánování

	Nástroje územního plánování se dělí na Politiku územního rozvoje, územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentace. 
	Politiku územního rozvoje pořizuje ministerstvo pro celé území republiky a schvaluje ji vláda. Politika územního rozvoje určuje ve stanoveném období požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území, a určuje strategii a základní podmínky pro naplňování těchto úkolů. Politika územního rozvoje je závazná pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.
	Územně plánovací dokumentace zahrnuje Zásady územního rozvoje, územní plány a regulační plány. Zásady územního rozvoje (dříve územní plán velkého územního celku) pořizuje krajský úřad pro správní území daného kraje. Zásady územního rozvoje jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. Územní plány pořizují především obecní úřady obcí s rozšířenou působností a zpracovává se vždy pro celé správní území dané obce. Regulační plány stanovují podrobné podmínky pro využití pozemků a pro umístění a prostorové uspořádání staveb. Regulační plán nahrazuje v řešené ploše ve schváleném rozsahu územní rozhodnutí a je závazný pro rozhodování v území. 
	Mezi územně plánovací podklady se řadí územně analytické podklady obcí a krajů a územní studie. Územně analytické podklady obcí a krajů zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území. Pořizují se pro celé správní území obce s rozšířenou působností, respektive pro celé území kraje. Územní studie ověřují možnosti a podmínky změn v území. Územně plánovací podklady slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změně a pro rozhodování v území.
	Nástroje územního plánování ,včetně procesu jejich pořizování, jsou podrobně popsány v § 25 až § 57 stavebního zákona[8].
	Pro účely této diplomové práce jsou nejdůležitější dva nástroje územního plánování, ve kterých se řeší prevence závažných havárií a ochrana životního prostředí nebo opatření ke zmírnění dopadu mimořádných událostí. Jsou to územně analytické podklady obce a územní plán. 
	2.1.4 Územně analytické podklady

	Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (dále jen „limity využití území“), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (dále jen „rozbor udržitelného rozvoje území“).
	Úřad územního plánování pořizuje územně analytické podklady pro svůj správní obvod v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů. Krajský úřad pořizuje územně analytické podklady pro území kraje v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování zásad územního rozvoje.
	Územně analytické podklady pořizuje příslušný pořizovatel na základě průzkumů území a na základě údajů o území, kterými jsou informace nebo data o stavu území, o právech, povinnostech a omezeních, která se váží k určité části území, například ploše, pozemku, přírodnímu útvaru nebo stavbě, a která vznikla nebo byla zjištěna zejména na základě právních předpisů a dále informace nebo data o záměrech na provedení změny v území; údaje o území zahrnují i informace o jejich vzniku, pořízení, zpracování, případném schválení nebo nabytí platnosti a účinnosti (dále jen „údaje o území“). Podkladem pro pořízení územně analytických podkladů může být i technická mapa.
	Údaje o území poskytuje pořizovateli orgán veřejné správy, jím zřízená právnická osoba a vlastník dopravní a technické infrastruktury (dále jen poskytovatel údajů) především v digitální formě bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich zjištění, přitom zodpovídá za jejich správnost, úplnost a aktuálnost. Tyto údaje o území může pořizovatel použít jen pro územně plánovací činnost, založení a vedení technické mapy a pro činnost projektanta územně plánovací dokumentace a územní studie. 
	Vlastník technické infrastruktury poskytuje úřadu územního plánování v grafickém vyhotovení polohopisnou situaci technické infrastruktury dokončené a zkolaudované po dni nabytí účinnosti tohoto zákona v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální v měřítku katastrální mapy, případně v měřítku podrobnějším. 
	Podrobný popis územně analytických podkladů, včetně procesu jejich pořízení a aktualizace je uvede v § 25 až §29 stavebního zákona[8].
	Územně analytické podklady využívají tematicky zaměřenou databázi 119 údajů o území, jejichž seznam je uveden ve vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti[11]. 
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	.
	Pro účely této diplomové práce byly použity územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Orlová[7]. 
	2.1.5 Územní plán

	Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.
	Územní plán v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje. Územní plán se pořizuje a vydává pro celé území obce.
	Územní plán je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu zastupitelstvem obce, pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí. Poskytování prostředků z veřejných rozpočtů podle zvláštních právních předpisů na provedení změn v území nesmí být v rozporu s vydaným územním plánem. 
	Proces pořizování územního plánu, včetně požadavků na jeho obsahovou část je uveden v §42 až § 57 stavebního zákona a v jeho prováděcí vyhlášce[8,11].
	Územní plány podléhají posouzení koncepcí z hlediska vlivu na životní prostředí tzv. SEA (SEA neboli Strategic Environmental Assessment, pod čímž rozumíme strategické posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí). Bližší podrobnosti o procesu a způsobu tohoto posuzování jsou obsaženy ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí (tzv. SEA směrnice). Směrnice mimo jiné specifikuje plány a programy, které podléhají posuzování vlivu na životní prostředí. Jde o plány a programy schvalované na úrovni lokální, regionální a státní v oblasti zemědělství, lesního hospodářství, vodního hospodářství, rybářství, energetiky, průmyslu, dopravy, odpadového hospodářství, telekomunikací, cestovního ruchu, územního plánování, regionálního rozvoje. Tato směrnice byla implementována do české legislativy – viz zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Rámcový obsah tohoto vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí pro účely posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí je uveden v příloze č. 7, zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a má tedy obsahovat:
	1. Zhodnocení vztahu politiky územního rozvoje k cílům ochrany životního prostředí přijatým na mezistátní nebo komunitární úrovni. Zhodnocení vztahu územně plánovací dokumentace k cílům ochrany životního prostředí přijatým na vnitrostátní úrovni.
	2. Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho předpokládaném vývoji, pokud by nebyla uplatněna politika územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace.
	3. Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním politiky územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace významně ovlivněny.
	4. Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním politiky územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace významně ovlivněny, zejména s ohledem na zvláště chráněná území a ptačí oblasti.
	5. Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhovaných variant politiky územního rozvoje nebo územně plánovací dokumentace, včetně vlivů sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých, trvalých a přechodných, kladných a záporných; hodnotí se vlivy na obyvatelstvo, biologickou rozmanitost, faunu, floru, půdu, vodu, ovzduší, klima, hmotné statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a archeologického a vlivy na krajinu včetně vztahů mezi uvedenými oblastmi vyhodnocení.
	6. Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení. Srozumitelný popis použitých metod vyhodnocení včetně jejich omezení.
	7. Popis navrhovaných opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech zjištěných nebo předpokládaných závažných záporných vlivů na životní prostředí.
	8. Zhodnocení způsobu zapracování cílů ochrany životního prostředí přijatých na mezinárodní nebo komunitární úrovni do politiky územního rozvoje a jejich zohlednění při výběru řešení. Zhodnocení způsobu zapracování vnitrostátních cílů ochrany životního prostředí do územně plánovací dokumentace a jejich zohlednění při výběru variant řešení.
	9. Návrh ukazatelů pro sledování vlivu politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na životní prostředí.
	10. Netechnické shrnutí výše uvedených údajů.
	Již v této úrovni tzv. lokálního plánování jsou tedy uplatňovány požadavky na ochranu životního prostředí a na vytváření podmínek v území pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to přírodě blízkým způsobem. Jako příklady řešení této problematiky v územním plánu lze uvést např. řešení kolize návrhu dopravní infrastruktury s prvky ÚSES, návrh ochrany ploch nacházejících se ve vymezeném záplavovém území, sanace území postižených hlubinnou těžbou, opatření snižující ohrožení způsobené neřízeným výstupem důlních plynů, návrh nové výstavby v  místech s nejmenším vlivem na životní prostředí, ochrana významných krajinných prvků atd.
	 Pokud krajský úřad při posuzování zadání územního plánu nevyloučí jeho možný vliv na soustavu Natura 2000, je nutno zpracovat posouzení územního plánu také z hlediska vlivu na územní soustavu NATURA 2000. Jakákoliv koncepce nebo záměr, který může samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území soustavy Natura 2000, podléhá hodnocení jeho důsledků na toto území a stav jeho ochrany z uvedených hledisek (§ 45 h, i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů).  V případě tohoto posouzení se posuzují jakékoliv vlivy, včetně pozitivních vlivů koncepce na soustavu Natura 2000. 
	Pokud se na území obce vyskytuje velký podnik, který má zpracován havarijní plán, přejímá se tento havarijní plán do územního plánu včetně vymezení nebezpečné oblasti, omezení v možnostech výstavby, navržené ochranné zeleně atd. 
	Územní plány lze tedy zařadit mezi dokumenty, které jsou v rovině tzv. lokálního plánování, jsou jedny ze stěžejních dokumentů hájících ochranu životního prostředí a zároveň vytváří podmínky pro kvalitní život. Územní plány také zahrnují preventivní opatření proti vzniku společenských a environmentálních rizik přírodních i antropogenních mimořádných událostí, popřípadě obsahují návrhy opatření zmírňující dopady těchto rizik a mimořádných událostí.
	2.1.6 Shrnutí legislativních základů

	Někdy je velmi složité splnit jeden ze základních úkolů územního plánování, což je koordinace veřejných a soukromých zájmů v území s ohledem na příznivé životní prostředí. Stále vyšší požadavky soukromého sektoru na vymezení zastavitelných ploch v nezastavěné krajině se zde tvrdě střetávají se zájmy ochrany přírody a krajiny. Novou výstavbou se také přispívá ke vzniku nových zdrojů znečistění životního prostředí, popřípadě nových zdrojů případných havárií, ohrožujících životní prostředí nebo lidské životy. 
	Jelikož v minulosti nebyla ochraně životního prostředí a krajiny věnována tak vysoká pozornost jako dnes, setkáváme se v dnešní době se spoustou ploch v území, která jsou postižena starou ekologickou zátěží. Tyto plochy však soukromý sektor nevyužívá, protože náklady na odstranění starých ekologických zátěží mnohonásobně převyšují ceny pozemků v nezastavěné krajině. Tlakům ze strany soukromého sektoru na novou výstavbu či využití území tedy nemůže čelit pouze pořizovatel územně plánovací dokumentace, ale je potřeba jeho spolupráce s orgány ochrany přírody, popřípadě organizacemi zabývajícími se touto činností.
	V oboru územního plánování tedy převažuje snaha navrhnout hospodárné využití území a přitom chránit životní prostředí a krajinu, respektive zajistit bezpečnost obyvatelstva, prevenci závažných havárií nebo navrhovat opatření ke zmírnění jejich dopadu nad požadavky soukromého sektoru.
	3 Přehled vybraných zdrojů rizik zasahujících svým vlivem na území obce s rozšířenou působností Orlová
	3.1 Vymezení řešeného území

	Řešeným územím je území správního obvodu obce s rozšířenou působností Orlová. Správní obvod města Orlová zahrnuje kromě vlastního správního území města Orlová také správní území města Petřvald a obcí Dolní Lutyně a Doubrava. Z hlediska dělení dle katastrálního úřadu se řešené území skládá z katastrálních území Petřvald u Karviné, Lazy u Orlové, Orlová, Poruba u Orlové, Horní Lutyně, Dolní Lutyně, Věřňovice a Doubrava u Orlové. V rámci řešeného území existují silné funkční vazby na nejbližší velká města – Ostravu, Havířov, Karvinou a Bohumín. V řešeném území se lze setkat s přírodními i antropogenními zdroji rizik, avšak přírodní zdroje rizik silně převažují. Vymezení řešeného území je na obrázku č. 1.
	Obrázek č. 1 – Správní území ORP Orlová[7]
	3.2 Vybrané přírodní zdroje rizik zasahující svým vlivem na řešené území

	U přírodních zdrojů rizika se vzniklá mimořádná událost nazývá živelní pohroma. Patří mezi ně např. povodně, laviny, sesuvy, zemětřesení, výstupy metanu atd. 
	3.2.1 Vodní díla

	V okolí řešeného území se nacházejí tři vodní díla, jejichž destrukcí by mohla nastat mimořádná událost zvláštní povodně vzniklé na vodním díle. Jsou to vodní díla Těrlicko, Šance a Slezská Harta. 
	Vodní dílo Těrlicko s kapacitou až 27,4 miliónů m3 je postaveno na řece Stonávce. Jedná se o vodní dílo určené pro zajištění minimálního průtoku v toku, ochranu proti povodním, rekreaci, výrobu elektrické energie a zásobování vodou pro průmysl. 
	Vodní dílo Šance s kapacitou až 61,8 miliónů m3 je postaveno na řece Ostravici. Jedná se o vodní dílo určené k zajištění pitné vody pro obyvatelstvo, zásobování vodou pro průmysl, zajištění minimálního průtoku v toku, ochraně proti povodním a k výrobě elektrické energie.
	Vodní dílo Slezská Harta s kapacitou až 218,7 miliónů m3 je postaveno na řece Moravici. Jedná se o vodní dílo určené k zajištění pitné vody pro obyvatelstvo, zásobování vodou pro průmysl, zajištění minimálního průtoku v toku, rekreaci, ochraně proti povodním a k výrobě elektrické energie.
	Při zvláštní povodni na vodním díle vzniká průlomová vlna, která svými parametry způsobí značné škody v zaplavené oblasti. Z hlediska vlivu této mimořádné události na obyvatelstvo předpokládáme možné ztráty a ohrožení na zdraví a životech osob. Tyto újmy mohou být způsobeny účinkem samotné průlomové vlny, ale také druhotně, např. přerušením dodávky pitné vody nebo výskytem infekčních chorob. Při vzniku této mimořádné události se v zaplaveném území předpokládají škody na obytných budovách, průmyslových objektech, na energetických objektech a sítích, na rozvodech plynu, na silničních komunikacích a objektech komunikací, na železnici a objektech železnice, na lesních a polních porostech, na hospodářském zvířectvu a na životním prostředí. Rozsah jednotlivých zvláštních povodní vzniklých na vodních dílech v řešeném území je graficky znázorněn příloze č. 1.
	3.2.2 Vodní toky

	Na vodních tocích a jejich okolí je možný vznik mimořádné události zvané povodeň. Povodně vznikají především v letním období po déletrvajících deštích plošného rozsahu. Velikost povodně je charakterizována tzv. N–letou vodou. Ve vodohospodářské praxi je tato voda vyjadřována jednoletou, dvouletou, až stoletou vodou (QN). Jedná se o statistický údaj s jakou dobou opakování se může povodeň určité velikosti, či větší, průměrně vyskytnout (např. dvacetiletá voda je tak průměrně dostoupena nebo překročena pětkrát za období sta let).  Při vzniku této mimořádné události předpokládáme možné ztráty a ohrožení na zdraví a životech osob a v zaplaveném území se předpokládají škody na obytných budovách, průmyslových objektech, na energetických objektech a sítích, na rozvodech plynu, na silničních komunikacích a objektech komunikací, na železnici a objektech železnice, na lesních a polních porostech, na hospodářském zvířectvu a na životním prostředí. 
	V řešeném území se nachází několik vodních toků, u nichž se vznik této mimořádné události nedá vyloučit. Těmito vodními toky jsou Karvinský potok (protékající obcí Doubrava), Petřvaldská stružka (protékající městy Petřvald a Orlová), Orlovská stružka (protékající městem Orlová) a řeka Olše (protékající obcí Dolní Lutyně). Všechny uvedené toky mají vymezené záplavové území (stanoveno pro Q5, Q20 a Q100) včetně aktivních zón. Tato záplavová území včetně aktivních zón jsou stanovena rozhodnutími příslušných vodoprávních úřadů. Grafické znázornění vodních toků a vymezených záplavových území včetně aktivních zón je uvedeno v příloze č. 1.  
	3.2.3 Sesuvy

	Půdní sesuvy patří k nejčastějším sesuvným pohybům na území České republiky. Způsobují je sklony svahů a vlastnosti horninového podloží. K sesuvům půdy dojde, když se poruší stabilita svahu, a to v důsledku přírodních procesů nebo v důsledku lidské činnosti. Sklon svahu náchylného k sesuvu bývá zpravidla větší než 22°. Vývoj sesuvů může změnit reliéf a tvořit novou strukturu krajiny. Sesuvy probíhají různou rychlostí od několika milimetrů za rok až po několik metrů za hodinu. Sesuvy poškozují budovy a veškerou dopravní a technickou infrastrukturu, která se nachází v cestě svahového pohybu sesuvu. 
	  V řešeném území se nacházejí sesuvy bodové i plošné. Dle stupně aktivity lze rozlišovat sesuvy potencionální, aktivní a stabilizované. Seznam sledovaných plošných sesuvů v řešeném území je uveden v tabulce č. 1. Seznam sledovaných bodových sesuvů v řešeném území je uveden v tabulce č. 2. 
	Číslo
	Lokalita
	Klasifikace
	Stupeň aktivity
	Rok pořízení záznamu
	Aktualizace
	3555
	Horní Lutyně
	sesuv
	potenciální
	1974
	1979
	3554
	Horní Lutyně
	sesuv
	potenciální
	1974
	1979
	6670
	Doubrava
	sesuv
	potenciální
	2001
	2004
	5910
	Orlová
	sesuv
	potenciální
	1986
	1989
	3548
	Orlová
	sesuv
	potenciální
	1962
	1989
	3552
	Orlová
	sesuv
	stabilizovaný
	1962
	1974
	3549
	Orlová
	sesuv
	potenciální
	1962
	1974
	3551
	Orlová
	sesuv
	stabilizovaný
	1962
	2003
	3603
	Orlová
	sesuv
	stabilizovaný
	1962
	1974
	3614
	Šenov
	sesuv
	potenciální
	1963
	2006
	5909
	Horní Lutyně
	sesuv
	aktivní
	1986
	2008
	6512
	Horní Lutyně
	sesuv
	aktivní
	1997
	2008
	6097
	Orlová
	sesuv 
	aktivní
	1988
	1988
	6098
	Orlová
	sesuv
	aktivní
	1988
	1988
	6668
	Doubrava
	sesuv
	aktivní
	2001
	2008
	6667
	Doubrava
	sesuv
	aktivní
	2001
	2004
	6669
	Doubrava
	sesuv
	aktivní
	2001
	2001
	6114
	Orlová - Vrchovec
	sesuv
	aktivní
	1989
	1989
	6202
	Orlová - Vrchovec
	sesuv
	aktivní
	1991
	1999
	3607
	Petřvald
	sesuv
	aktivní
	1962
	1974
	3608
	Petřvald
	sesuv
	aktivní
	1962
	1974
	6610
	Ostrava - Petřvald
	sesuv
	aktivní
	1999
	1999
	Tabulka č. 1 – Plošné sesuvy na území ORP Orlová[7]
	Číslo
	Lokalita
	Klasifikace
	Stupeň aktivity
	Rok pořízení záznamu
	Aktualizace
	6671
	Doubrava
	sesuv
	aktivní
	2001
	2001
	6666
	Doubrava
	sesuv
	aktivní
	2001
	2004
	6511
	Doubrava
	sesuv
	aktivní
	1997
	2004
	6513
	Horní Lutyně
	sesuv
	stabilizovaný
	1997
	2008
	6974
	Poruba u Orlové
	proud
	potenciální
	2000
	2003
	6685
	Horní Lutyně
	sesuv
	potenciální
	2001
	2008
	6975
	Horní Lutyně
	proud
	potenciální
	2000
	2003
	3550
	Orlová
	sesuv
	potenciální
	1962
	1974
	Tabulka č. 2 – Bodové sesuvy na území ORP Orlová[7]
	3.2.4 Stará důlní díla, poddolovaná území

	Stará důlní díla a poddolovaná území jsou v řešeném území obsažena v obrovském rozsahu jako pozůstatky rozsáhlé hlubinné těžby, především těžby černého uhlí.  Tyto zdroje rizik způsobují úniky metanu ze zemského podloží. Během aktivně probíhající hlubinné těžby nepředstavovala využívaná důlní díla tak vysoké riziko, protože funkční systémy hlubinné těžby byly nuceně odvětrávány. Tímto se zabraňovalo možnému nahromadění metanu v důlních prostorech. Po ukončení hlubinné těžby byly důlní systémy částečně zasypány, popřípadě zaplaveny. V opuštěných důlních prostorech nyní dochází k hromadění metanu a jeho neřízenému výstupu na zemský povrch. Při vzniku této mimořádné události je nutné počítat se vznikem vysokého nebezpečí výbuchu, protože metan se vzduchem tvoří výbušnou směs s mezemi výbušnosti 5 – 15 % obj. Během vzniku této mimořádné události předpokládáme možné ztráty a ohrožení na zdraví a životech osob, předpokládají se škody na obytných budovách, průmyslových objektech, na energetických objektech a sítích, které může případný výbuch zasáhnout. V řešeném území se nacházejí tři oblasti, které jsou rozděleny dle pravděpodobnosti výskytu úniku metanu. Jedná se o území nebezpečné výstupy důlních plynů, území ohrožené výstupy důlních plynů a území s možným nahodilým výstupem důlních plynů. Součástí tohoto určení ohrožených oblastí je vymezení tzv. karbonských oken. Karbonská okna jsou oblasti, v nichž karbonské vrstvy vystupují přímo na povrch, nebo jsou kryty pouze slabou vrstvou třetihorních čtvrtohorních usazenin (šířka krycí vrstvy se pohybuje od 0 do 10 metrů). Kategorizace řešeného území z hlediska výstupu důlních plynů v širších vztazích je znázorněna na obrázku č. 2. 
	Stará důlní díla a poddolované území lze také definovat jako dva zdroje úniku metanu dle jejich prostorové charakteristiky, jako:
	a) zdroje bodového charakteru – za nebezpečnou oblast je považováno vyústění některých důlních děl na povrch a jeho okolí. 
	b) zdroje plošného charakteru – kdy na povrch migruje metan z vyrubaných porubů a starých důlních děl, ve větším plošném rozsahu. 
	Jestliže tedy klasifikujeme staré důlní dílo jako možný bodový zdroj úniku metanu, je nutné uvést jejich seznamy, které jasně deklarují počty těchto možných bodových zdrojů rizik. Seznamy starých důlních děl jsou uvedeny v tabulkách č. 3 a 4. Grafické znázornění starých důlních děl v řešeném území je v příloze č. 1. 
	Obrázek č. 2 – Kategorizace území z hlediska výstupů důlních plynů[3]
	Číslo oznámení
	Označení
	Lokalita
	Surovina
	Rok oznámení
	Rok zajištění
	396
	Nálezná III-Fund
	Petřvald u Karviné
	UC
	1998
	1998
	631
	Jindřiška
	Petřvald u Karviné
	UC
	2000
	2000
	620
	Zwierzina I stará
	Poruba u Orlové
	UC
	2000
	2000
	621
	Jáma I
	Petřvald u Karviné
	UC
	2000
	2000
	622
	Jáma II
	Petřvald u Karviné
	UC
	2000
	2000
	619
	Zwierzina I nová
	Poruba u Orlové
	UC
	2000
	2000
	632
	Kutací XI
	Petřvald u Karviné
	UC
	2000
	2000
	633
	Kutací X
	Petřvald u Karviné
	UC
	2000
	2000
	634
	Kutací VI
	Petřvald u Karviné
	UC
	2000
	2000
	635
	Kutací VII
	Petřvald u Karviné
	UC
	2000
	2000
	636
	Bedřich
	Petřvald u Karviné
	UC
	2000
	2000, 2002
	637
	Karel
	Petřvald u Karviné
	UC
	2000
	2000
	638
	Viktorín
	Petřvald u Karviné
	UC
	2000
	2000
	639
	Jáma č. IX
	Petřvald u Karviné
	UC
	2000
	2000
	630
	Marie
	Petřvald u Karviné
	UC
	2000
	2000
	640
	Jáma č. XV
	Petřvald u Karviné
	UC
	2000
	2000
	696
	světlík IV
	Poruba u Orlové
	UC
	2001
	2001
	697
	světlík I
	Poruba u Orlové
	UC
	2001
	2001
	701
	Martin I
	Petřvald u Karviné
	UC
	2001
	2001
	702
	Martin II
	Petřvald u Karviné
	UC
	2001
	2001
	703
	Kutací I
	Petřvald u Karviné
	UC
	2001
	2001
	706
	Nálezná
	Petřvald u Karviné
	UC
	2001
	2001
	707
	Tovární
	Petřvald u Karviné
	UC
	2001
	2001
	708
	Deym
	Petřvald u Karviné
	UC
	2001
	2001
	713
	Kutací VIII
	Petřvald u Karviné
	UC
	2001
	2001
	715
	Jáma Jiří (II)
	Orlová
	UC
	2001
	2002
	716
	Jáma 3 – Račok
	Orlová
	UC
	2001
	2002
	717
	Jáma Marie
	Orlová
	UC
	2001
	2002
	718
	Jáma Gustav
	Orlová
	UC
	2001
	2002
	719
	Jáma 5
	Orlová
	UC
	2001
	2002
	720
	Muehsam (Obtížná)
	Orlová
	UC
	2001
	2002
	721
	Švábská
	Orlová
	UC
	2001
	2002
	722
	Arcibiskupská 1
	Lazy u Orlové
	UC
	2001
	2002
	723
	Arcibiskupská 2
	Lazy u Orlové
	UC
	2001
	2002
	724
	Gotfried (Bohumír)
	Orlová
	UC
	2001
	2002
	852
	Florentina
	Poruba u Orlové
	UC
	2002
	2002
	853
	Kutací jáma č. 5
	Poruba u Orlové
	UC
	2002
	2002
	854
	Staviska
	Petřvald u Karviné
	UC
	2002
	2003
	855
	Kutací jáma č. III
	Poruba u Orlové
	UC
	2002
	2003
	846
	Albert
	Doubrava u Orlové
	UC
	2002
	2003
	985
	Zwierzina II
	Petřvald u Karviné
	UC
	2002
	2002
	986
	Jáma 14
	Petřvald u Karviné
	UC
	2002
	2002
	987
	Kutací II
	Petřvald u Karviné
	UC
	2002
	2002
	988
	Zwierzina II stará
	Poruba u Orlové
	UC
	2002
	2002
	989
	Zwierzina II nová
	Poruba u Orlové
	UC
	2002
	2002
	990
	Zwierzina IV
	Poruba u Orlové
	UC
	2002
	2002
	1015
	Ústí Martinské št.
	Rychvald
	UC
	2003
	2006, 2007
	1276
	Antonín
	Doubrava u Orlové
	UC
	2004
	2006
	1277
	Antonín I
	Doubrava u Orlové
	UC
	2004
	2007
	1278
	Betina stará výd.
	Doubrava u Orlové
	UC
	2004
	2006
	1279
	C. k. kutací
	Doubrava u Orlové
	UC
	2004
	2007
	1280
	Eleonora 2
	Doubrava u Orlové
	UC
	2004
	-
	1281
	Eleonora 3
	Doubrava u Orlové
	UC
	2004
	-
	1282
	Gusnia
	Doubrava u Orlové
	UC
	2004
	2006
	1283
	Hraniční (H1)
	Doubrava u Orlové
	UC
	2004
	-
	1284
	Jan Jindřich
	Doubrava u Orlové
	UC
	2004
	2007
	1285
	Josef
	Doubrava u Orlové
	UC
	2004
	2006
	1286
	Kovářská
	Doubrava u Orlové
	UC
	2004
	2006
	1287
	Libertina
	Doubrava u Orlové
	UC
	2004
	2007
	1288
	Nálezná
	Doubrava u Orlové
	UC
	2004
	2007
	1289
	Nová
	Doubrava u Orlové
	UC
	2004
	2005
	1290
	Owervani
	Doubrava u Orlové
	UC
	2004
	2007
	1291
	Pavlína
	Doubrava u Orlové
	UC
	2004
	2007
	1292
	Strojní
	Doubrava u Orlové
	UC
	2004
	2007
	1293
	Větrní (V1)
	Doubrava u Orlové
	UC
	2004
	2005
	1294
	Větrní (V2)
	Doubrava u Orlové
	UC
	2004
	-
	1295
	Vodní
	Doubrava u Orlové
	UC
	2004
	2007
	1296
	Výdušná
	Doubrava u Orlové
	UC
	2004
	2007
	1297
	Zoe
	Doubrava u Orlové
	UC
	2004
	2005
	1298
	Žofie
	Doubrava u Orlové
	UC
	2004
	-
	1378
	Bedřich
	Lazy u Orlové
	UC
	2004
	2006
	1279
	Eduard
	Lazy u Orlové
	UC
	2004
	2005
	1380
	Jáma 2
	Lazy u Orlové
	UC
	2004
	2005
	1381
	Jáma 4
	Lazy u Orlové
	UC
	2004
	-
	1382
	Jáma 7
	Lazy u Orlové
	UC
	2004
	2005
	1384
	Výdušná stará
	Lazy u Orlové
	UC
	2004
	2005
	1392
	Ferdinand
	Orlová
	UC
	2004
	2005
	1393
	Jáma 3
	Orlová
	UC
	2004
	2005
	1394
	Jiří I
	Orlová
	UC
	2004
	2004
	1395
	Karel
	Orlová
	UC
	2004
	2006
	1396
	Kristina
	Orlová
	UC
	2004
	2005
	1397
	Kutací 12
	Orlová
	UC
	2004
	-
	1398
	Kutací 8
	Orlová
	UC
	2004
	-
	1446
	Světlík II
	Poruba u Orlové
	UC
	2004
	2005
	1447
	Světlík III Permon
	Poruba u Orlové
	UC
	2004
	2005
	1448
	Světlík pomocný
	Poruba u Orlové
	UC
	2004
	2005
	Tabulka č. 3 – Stará důlní díla dle Geofondu [7]
	Číslo 
	Označení
	Lokalita
	Surovina
	71
	Václav 2
	Poruba u Orlové
	UC
	72
	Václav 1
	Poruba u Orlové
	UC
	73
	Evžen
	Petřvald u Karviné
	UC
	74
	Jan
	Petřvald u Karviné
	UC
	75
	Mariánka
	Petřvald u Karviné
	UC
	76
	Václav III
	Poruba u Orlové
	UC
	81
	Hedvika těžní č.2
	Petřvald u Karviné
	UC
	82
	Hedvika větrní č.4
	Petřvald u Karviné
	UC
	83
	Hedvika větrní č.1
	Petřvald u Karviné
	UC
	85
	Pokrok jáma č.1/1
	Petřvald u Karviné
	UC
	86
	Pokrok jáma č.1/3
	Petřvald u Karviné
	UC
	87
	Žofie jáma 5/1
	Poruba u Orlové
	UC
	88
	Žofie jáma 5/4
	Poruba u Orlové
	UC
	89
	Jáma č.5/2 plavící
	Orlová
	UC
	90
	Kosmá
	Orlová
	UC
	91
	Základk. šachtice do př.490
	Poruba u Orlové
	UC
	92
	Šachtice do 490.1
	Poruba u Orlové
	UC
	93
	Základkový překop 490.2
	Poruba u Orlové
	UC
	Tabulka č.  4 – Stará důlní díla dle Diamo s.p.[7]
	3.3 Vybrané antropogenní zdroje rizik

	U antropogenních zdrojů rizika nazýváme vzniklou mimořádnou událost havárií. Jsou to např. požáry, výbuchy, úniky toxických látek, úniky ropných produktů, dopravní havárie atd.
	3.3.1 Zimní stadion Orlová

	Majitelem zimního stadionu v Orlové je město Orlová a jeho provozovatelem je společnost SMO, městská akciová společnost. Zimní stadion se nachází na okraji tzv. I. etapy orlovského sídliště a je součástí městského sportovního areálu. Kapacita zimního stadionu je max. 3200 osob, z toho 2700 sedících v hledišti a 500 osob na ploše, kteří by v případě havárie mohli být ohroženi vzniklým oblakem toxického plynu (amoniaku), popř. jeho explozí. I když se jedná o zdroj rizika, samotné umístění zimního stadionu vůči bytové výstavbě je velice dobré a v podstatě vylučuje zasažení obytné výstavby případnou havárií. Umístění zimního stadionu v Orlové, včetně vymezení nebezpečné oblasti je na obrázku č. 3.
	Obrázek č. 3 – Umístění zimního stadionu, včetně vymezení ohroženého území
	3.3.2 Živočišná zemědělská výroba

	S rostoucí centralizací živočišné zemědělské výroby se tato místa stala zdrojem rizika pro možný vznik epizootie (obdoba epidemie u lidí). Jedná se o nakažlivé onemocnění zvířat postihující velké skupiny zvířat (velký počet) na velkém území (ORP, kraje, celý stát) v určitém časovém období. To znamená, že není omezena prostorově, ale časově. Charakteristickými rysy epizootie je rychlý nástup, rychlé šíření a vysoká nemocnost. Extrémní formou epizootie je panzootie (obdoba pandemie), kdy infekční nemoc zasáhne celé kontinenty. Formou epizootie nebo panzootie probíhají vysoce virulentní (nakažlivá) onemocnění virového původu. V Evropě se nejčastěji vyskytuje slintavka a kulhavka, mor prasat nebo vysoce patogenní forma ptačí chřipky H5N1. Tato onemocnění se velmi rychle šíří a při nedodržení veterinárních opatření se často během několika dní mohou rozšířit do více států.
	Netis, a.s. – Farma dojnic je situována severně od bývalého zámku v Dolní Lutyni. Firma má zpracovaný záměr – Rekonstrukce farmy dojnic. Pro tento záměr je zpracována dokumentace o posouzení vlivu na životní prostředí, zejména ve vztahu k pachovým emisím, amoniaku a nakládání s odpadními produkty, především s kejdou a s její aplikací v prostředí (zpracoval EPRO Havířov, ing. J. Paciorková v březnu 2006). Ve stávajícím areálu živočišné výroby již byla realizována výstavba nového kravína pro 504 ks dojnic. Celková kapacita po rekonstrukci farmy bude 1200 ks skotu: nový kravín – 504 ks dojnic, teletník 0 – 2 měsíce – 51 ks telat, porodna krav – 120 ks, odchovna jalovic – 240 ks, jalovice 3 – 6 měsíců – 200 ks. Navrhovaná technologie provozu je řešena na základě nejnovějších poznatků z oblasti chovu dojnic, využití moderních technických prvků a etologie. Moderní technologie ustájení a krmení dojnic umožňují vytvořit dobré podmínky pro pobyt zvířat a zabezpečit vysokou úroveň chovu. Z tohoto dokumentu je převzat návrh ochranného pásma areálu. Ochranné pásmo je vypočteno s přihlédnutím k převládajícím směrům větrů a vymezeno ve vzdálenosti od 153 do 303 metrů od emisního středu. Poloha tohoto areálu včetně vymezeného ochranného pásma je vyznačena v příloze č. 1.
	Netis, a.s. – Areál živočišné výroby Bezdínek je situován na severovýchodním okraji Dolní Lutyně, mimo zastavěné území obce. V areálu jsou dva objekty živočišné výroby a sklad sena a slámy. Předpokládaná kapacita stájí je 200 ks skotu. Pro areál je navrženo v rámci územního plánu ochranné pásmo v rozsahu 102 až 145 m. OP je vypočteno s přihlédnutím k převládajícím směrům větrů. V ochranném pásmu se nenachází žádný objekt hygienické ochrany. Poloha tohoto areálu včetně vymezeného ochranného pásma je vyznačena v příloze č. 1.
	Farma Nerad spol. s.r.o. – Středisko chovu skotu je situován v Neradu, severně od železniční trati v Dolní Lutyni. Firma má zpracovaný záměr na celkovou modernizaci střediska „Modernizace farmy Nerad“ (zpracoval EPRO Havířov, ing. J. Paciorková v březnu 2006). Součástí tohoto záměru je zpracovaná dokumentace o posouzení vlivu na životní prostředí, zejména ve vztahu k pachovým emisím, amoniaku a nakládání s organickými hnojivy, včetně výpočtu rozsahu ochranného pásma. Cílem modernizace je zabezpečit moderní systém ustájení a dojení a vytvořit podmínky pro produkci kvalitního mléka. Celková předpokládaná kapacita farmy bude po modernizaci 798 VDJ (výrobních dobytčích jednotek).  V areálu bude pouze chov krav (dojnice, stání na sucho a porodna), telat do odstavu a jalovic. Výstavba nového kravína na místě nevyhovujících objektů dílen a sušárny na obilí bude postupně realizována. Na ploše stávajícího objektu ocelokolny bude realizováno kejdové hospodářství (dvě polozapuštěné železobetonové nádrže na kejdu). Návrh ochranného pásma je zpracován podle pokynu pro posuzování chovů hospodářských zvířat z hlediska péče o vytvoření a ochranu zdravých životních podmínek. Ochranné pásmo je vypočteno s přihlédnutím k převládajícím směrům větru a vymezeno ve vzdálenosti od 121 do 260 metrů od emisního středu. Poloha tohoto areálu včetně vymezeného ochranného pásma je vyznačena v příloze č. 1.
	Eurobroiler, spol. s r.o. – je jediným podnikem zemědělské výroby na území města Orlová. Je umístěn při hranici mezi Orlovou a Rychvaldem. Středisko výkrmu brojlerů s celkovou kapacitou objektů 300 000 ks brojlerů – 8 hal pro výkrm brojlerů, 2 haly pro výkrm krůt a nová hala výkrmu brojlerů. Ochranné pásmo je převzato ze znaleckého posudku zpracovaného ing. Milošem Klepalem v roce 1998. Ochranné pásmo zasahuje objekty hygienické ochrany obytné zástavby obce Rychvald a města Orlová.
	Eurobrojler s.r.o. – je jediným podnikem zemědělské výroby na území obce Doubrava. V areálu se nachází chov krůtích brojlerů v počtu 21 000 ks. Rozsah vymezeného ochranného pásma je 347 až 523 m od emisního středu. Poloha tohoto areálu včetně vymezeného ochranného pásma je vyznačena v příloze č. 1.
	4 Hodnocení rizik metodou HVA
	4.1 Metoda hodnocení rizik HVA

	Obecná metodika pro zpracování metody hodnocení rizik HVA byla vypracována v rámci evropského projektu Interreg IIIC SIPROCI – Meziregionální reakce na přírodní a člověkem způsobené katastrofy, iniciovaného Provincií Macerata (Itálie), spolu s partnery dalších zemí Evropské unie na úrovni regionálních úřadů a organizací zabývajících se oblastí ochrany obyvatelstva. Cílem tohoto projektu je zlepšit místní a regionální reakci na mimořádné události prostřednictvím mezinárodní spolupráce v rámci Evropy.
	Mapování rizik možného vzniku mimořádné události je proces, při kterém se identifikují území s různou úrovní rizika. Jinými slovy se jedná o zobrazení výsledků hodnocení rizik na speciálních mapách zobrazujících úrovně očekávaných ztrát, které je možné předpokládat na určitém území, včetně rizik spojených s konkrétním typem mimořádné události. 
	Metoda HVA (Hazard Vulnerability Analysis), neboli analýza rizik a zranitelnosti je proces hodnocení rizika spojený se vznikem konkrétního typu mimořádné události ve smyslu pravděpodobnosti a 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. Kromě toho územní plán nebo plošná mapa položená přes mapu rizik pomůže určit území zranitelná přírodními katastrofami. Identifikace zranitelnosti určuje působení rizika, tzn. do jaké míry může zasáhnout a ovlivnit okolní prvky a území. Výše uvedený proces umožňuje osobám odpovědným za přípravu a řešení mimořádných událostí předvídat ztráty, hodnotit možné dopady a podpořit efektivní havarijní plánování a řízení rizika. To vyžaduje stanovit přijatelnou úroveň rizika s tím, že obecně není možné snížit riziko na nulu. Přijatelnost určitých rizik se může měnit podle jednotlivých území a také v čase. 
	V souladu s procesem HVA by se měla metoda mapování rizik rozdělit na dvě hlavní skupiny fází:
	a) první hlavní skupina fází 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
	b) druhá skupina obsahuje fázi, která by se měla soustředit na strategie plánování pro zmírnění rizika:
	4) fáze 4: strategie zmírnění rizika
	Uvedený proces HVA a jeho implikace při hodnocení různých variant a určování optimálního řešení s přijatelným rizikem je uveden na obrázku č. 4. 
	Obrázek č. 4 – Vývojový diagram metody HVA[6]
	U metody hodnocení rizik HVA je uvedeno riziko jako výsledek vzájemného působení dvou hlavních faktorů:
	1)Možnost vzniku mimořádné události/nebezpečí (H): definované jako pravděpodobnost výskytu potencionální mimořádné události dané závažnosti v rámci určitého časového období a v rámci daného území.
	2)Zranitelnost (V): definována 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.
	Z těchto faktorů lze sestavit rovnici pro celkové riziko R = H x V
	Celkové riziko tedy dle výše uvedené rovnice znamená očekávané ztráty (počet ztracených životů, počet zraněných osob, škody na majetku, nebo přerušení hospodářských činností) v důsledku působení mimořádné události.
	4.1.1 Hodnocení pravděpodobnosti vzniku mimořádné události

	Hodnocení pravděpodobnosti vzniku mimořádné události se provádí jako proces definování a popisu možnosti vzniku mimořádné události, včetně jeho fyzikálních charakteristik, závažnosti a síly, pravděpodobnosti a frekvence vzniku, příčinných faktorů a zasažených prvků a území.
	Rychlé vymezení území ohrožených pravděpodobným vznikem mimořádné události je umožněno definováním zdroje ohrožení a jeho možných dopadů. To umožňuje vytvořit mapu, do které se zakreslí území s pravděpodobným vznikem určitého typu mimořádné události. Tato mapa se nazývá Mapa rizik. 
	Navrhovaná klasifikace pravděpodobnosti vzniku mimořádné události zahrnuje pět ukazatelů dopadu (indexy pravděpodobnosti vzniku MU: H0, H1, H2, H3, H4), které odpovídají úrovním pravděpodobnosti vzniku mimořádné události (žádné, nízké, střední, vysoké a velmi vysoké). Příklad klasifikace pravděpodobnosti vzniku mimořádné události je uveden na obrázku č. 5. 
	Obrázek č. 5 – Klasifikace pravděpodobnosti vzniku mimořádné události[6]
	4.1.2 Hodnocení zranitelnosti

	Tímto postupem se vytváří mapa, která se týká ohrožených prvků a stručně se nazývá Mapa zranitelnosti. Mapa musí obsahovat přesnou lokalizaci ohrožených prvků na základě geografických znalostí. 
	Navrhovaný seznam ohrožených prvků, které představují objekty postižené účinky mimořádné události, musí obsahovat:
	 obyvatelstvo
	 budovy (městské a venkovské usedlosti)
	 produktivní oblasti a primární zdroje hospodářské činnosti, jako jsou průmyslové a produkční oblasti včetně technologických závodů, obecně objekty se zvláště nebezpečnými provozy s vysokým rizikem chemických nebo průmyslových havárií
	 sítě infrastruktury
	 technologické sítě
	 kulturní památky
	 přírodní památky
	Mělo by být možné přiřadit danému území ukazatel zranitelnosti Vn, včetně ohrožených prvků. Navrhovaná klasifikace zranitelnosti obsahuje pět ukazatelů zranitelnosti (indexy zranitelnosti: V0, V1, V2, V3, V4), odpovídajících různým úrovním zranitelnosti (žádná, nízká, střední, vysoká, velmi vysoká). Příklad klasifikace zranitelnosti je uveden na obrázku č. 6.
	Obrázek č. 6 – Klasifikace zranitelnosti[6]
	V úvahu je nutné vzít také skutečnost, že hustota osídlení a počet důležitých podniků nebo průmyslových objektů se stále mění (vznik, zánik, změna podmínek provozu atd.). Tyto změny mohou způsobit anulování nebo neaktuálnost vytvořené databáze. Z tohoto důvodu je nutné databáze periodicky aktualizovat. 
	4.1.3 Hodnocení rizika

	Stanovení rizik na území je možné pomocí překrývání map rizik a map zranitelnosti. Proces hodnocení rizika vyžaduje určení a stanovení charakteristiky scénářů rizika. Scénáře rizika plně představují ty mimořádné události, které nějakým způsobem působí v daném teritoriu a způsobují ztráty a škody. Scénáře rizik jsou základem pro předpověď a prevenci a představují zejména hlavní podklady pro havarijní plány a způsob ochrany obyvatelstva obecně. Jejich určení a zpracování ve smyslu pravděpodobného vzniku mimořádné události a zranitelnosti by mělo být základem obsahu havarijního plánu.
	Možné scénáře se odvozují od interakcí tříd pravděpodobnosti vzniku mimořádné události (H0, H1, H2, H3, H4) s třídami zranitelnosti (V0, V1, V2, V3, V4) uvedenými v předchozích odstavcích. Možné riziko je klasifikováno v následujících pěti třídách přijatelnosti:
	 R0 (bez rizika): riziko není
	 R1 (nízké riziko): riziko je zanedbatelné
	 R2 (střední riziko): riziko je společensky přijatelné bez preventivních opatření
	 R3 (vysoké riziko): riziko není vždy společensky přijatelné a zvažují se preventivní opatření
	 R4 (velmi vysoké riziko): riziko není společensky přijatelné a jsou nutná preventivní opatření
	Pro každou kombinaci tříd pravděpodobnosti vzniku mimořádné události a tříd zranitelnosti je možné přiřadit výslednou třídu přijatelnosti rizika pomocí vzoru uvedeného na obrázku č. 7.
	Obrázek č. 7 – Třídy přijatelnosti rizika[6]
	Jako příklad jsou na obrázku č. 8 obecně znázorněny možné následky nebo škody na ohrožených prvcích v souvislosti s ukazateli rizik.
	Obrázek č. 8 – Předpokládané následky nebo škody na ohrožených prvcích
	4.1.4 Strategie zmírnění rizika

	Strategie pro zmírnění rizika se vytvářejí na základě analýz a návrhů, zpracovaných také graficky, které jsou dostatečné pro stanovení postupu pro zmírnění nebo zamezení rizika, plánování možného financování strukturálních a nestrukturálních opatření pro zmírnění rizika a trvalé definování omezení využitelnosti území pro možnou zástavbu a správné využití půdy. 
	Před stanovením strategie plánování pro zmírňování rizika je nezbytné vyhodnotit přijatelnou úroveň 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. Neexistuje jediná úroveň rizika, která by byla přijatelná ve všech případech. Přijetí rizika je důležité rozhodnutí, které se bude měnit podle mnoha různých okolností. 
	Přijatelná úroveň rizika je velmi ovlivněna myšlenkou absolutní bezpečnosti. Zkušenosti ukazují, že absolutní bezpečnosti, určené jako neexistence rizika, není možné dosáhnout z důvodu nepředvídatelných a opomenutých rizik a lidského faktoru. Myšlenka bezpečnosti musí být zvažována v relativních pojmech. Pokud vysoké bezpečnosti odpovídá nízká úroveň rizika a naopak, potom ve skutečnosti absolutní bezpečnost odpovídá nulovému riziku. Je nutné sžít se s racionálně přijatelnou úrovní rizika minimalizovanou společnou strategií bezpečnosti. Přijatelná úroveň rizika i vnímání rizika se může měnit subjekt od subjektu. Obojí je velmi subjektivní a vzájemně se ovlivňuje s pravděpodobností vzniku mimořádné události, která se liší od skutečné. Například dělník v průmyslovém závodě díky své práci, profesi a specifické praxi vnímá jinou přijatelnou úroveň rizika než zbytek populace. U známých jevů, které mají vysokou pravděpodobnost vzniku mimořádné události, se vnímání úrovně rizika shoduje se skutečným rizikem, u méně obvyklých jevů se zaměňuje za nepravděpodobné, u vzácně se vyskytujících jevů se zaměňuje za vadu. Například vnímání a přijatelnost rizika souvisejícího se zemětřesením je velmi odlišné u japonské populace, která je zvyklá na denní seismické aktivity, a u Evropanů, kteří zažívají jen náhodné seismické otřesy. 
	Bylo také prokázáno, že některé faktory mohou kladně ovlivnit vnímání úrovně rizika mezi populací jako rizika nízkého, jako například činnosti prováděné na základě dobrovolnosti, osobní řízení rizika, žádné následky pro budoucí generace, moderní technologie, krátká paměť na události či vliv pouze na jednu nebo několik málo sociálních tříd obyvatelstva. Je zřejmé, že i podle různé úrovně společnosti se může, nebo nemusí skutečné riziko shodovat s vnímaným rizikem. Přijatelné riziko je stanoveno na sociálním základě a zvažuje sociální, ekonomické a politické faktory. V důsledku toho přijatelná úroveň rizika nemusí nezbytně představovat bezpečnou úroveň, ale spíše cílovou úroveň s očekáváním, že skutečné riziko vystavení vzniku mimořádné události je menší než publikovaná úroveň.
	4.1.5 Specifikace použité metody hodnocení rizik HVA 

	Jelikož metoda hodnocení rizik HVA byla vytvořena pro použití na území celé Evropské unie a je tedy velice obecná, bylo pro tuto práci nutno metodu upravit a specifikovat pro vybrané území a dle rámce získaných informací. Vzhledem k tomu, že tato práce řeší vliv mimořádných událostí na území obce s rozšířenou působností Orlová z pohledu územního plánování, je nutné přizpůsobit metodu hodnocení rizik HVA tak, aby korespondovala s pojmy a pravidly územního plánování. 
	Pro určení pravděpodobnosti vzniku mimořádné události je použito hodnocení H0 až H4. Toto hodnocení vychází z časového hodnocení daných událostí, převzatého z územně analytických podkladů, územních plánů, průzkumů a rozborů, pravděpodobnostních analýz a také statistik. Pro oblasti zasažené vznikem mimořádných událostí byly pro tuto práci určeny pravděpodobnosti vzniku mimořádných událostí dle tohoto klíče:
	 Povodně – plochy vymezených záplavových území, území zvláštních povodní
	H4 – velmi vysoká pravděpodobnost vzniku – vychází z vymezeného záplavového území Q5
	H3 – vysoká pravděpodobnost vzniku – vychází z vymezeného záplavového území Q20
	H2 – střední pravděpodobnost vzniku – vychází z vymezeného záplavového území Q100
	H1 – nízká pravděpodobnost vzniku – vychází z vymezení území zvláštních povodní
	H0 – žádná pravděpodobnost vzniku – oblasti mimo vliv těchto mimořádných událostí
	 Sesuvy – sesuvná území
	H3 – vysoká pravděpodobnost vzniku – vychází z evidovaných aktivních sesuvů
	H2 – střední pravděpodobnost vzniku – vychází z evidence potencionálních sesuvů
	H1 – nízká pravděpodobnost vzniku – vychází z evidence stabilizovaných sesuvů
	 Výstupy metanu – poddolovaná území, stará důlní díla
	H4 – velmi vysoká pravděpodobnost vzniku – karbonská okna
	H3 – vysoká pravděpodobnost vzniku – území nebezpečné výstupy důlních plynů, stará důlní díla
	H2 – střední pravděpodobnost vzniku – území ohrožené výstupy důlních plynů
	H1 – nízká pravděpodobnost vzniku – území s možnými nahodilými výstupy důlních plynů
	H0 – žádná pravděpodobnost vzniku – území bez výskytu výstupu důlních plynů
	 Zimní stadion Orlová
	H1 – nízká pravděpodobnost vzniku – dle statistických údajů nedošlo na zimním stadionu v posledních deseti letech k žádné mimořádné události, z čehož by měla být určena pravděpodobnost vzniku nulová. Jelikož se však jedná o provoz, ve kterém nelze nikdy zajistit stoprocentní spolehlivost, byla plochám zasaženým případnou mimořádnou událostí přiřazena hodnota možnosti vzniku rizika nízká.
	 Živočišná zemědělská výroba
	 H1 – nízká pravděpodobnost vzniku – dle statistických údajů nedošlo v posledních deseti letech v zemědělských areálech k žádné mimořádné události, z čehož by měla být určena pravděpodobnost vzniku nulová. Jelikož se však jedná o provozy, ve kterých nelze nikdy zajistit nulovou možnost zniku mimořádné události, byla plochám zasaženým případnou mimořádnou událostí (vymezené plochy ochranných pásem) přiřazena hodnota možnosti vzniku rizika nízká.
	Dále je nutné specifikovat jednotlivé ohrožené prvky z pohledu územního plánování. Níže jsou uvedeny specifikace jednotlivých ohrožených prvků, včetně rozdělení hodnocení jejich zranitelnosti. Mezi hodnocené ohrožené prvky byly zařazeny vybrané jevy a faktory, které jsou z hlediska územního plánování svou důležitostí a měřítkem významné pro řešené území a lze je zobrazit v mapách při současném zachování přehlednosti těchto map. Stupně zranitelnosti jsou v mapách barevně rozlišeny pro jednotlivé ohrožené prvky. Toto rozdělení bylo zvoleno z důvodu překryvu jednotlivých ohrožených prvků a při použití jednotné barevné škály by ohrožené prvky se stejnou hodnotou zranitelnosti splynuly a v mapách by nebyla patrná jejich poloha. Tímto by mohl vzniknout dojem, že se v některých místech ohrožené prvky vůbec nenacházejí.
	 obyvatelstvo – je reprezentováno vymezením zastavěného území; pro určení zranitelnosti byla vzhledem k poměru počtu obyvatel a rozlohy území vybrána zranitelnost V3 – vysoká zranitelnost
	 budovy (městské a venkovské usedlosti) – jsou reprezentovány vymezením zastavěného území; pro určení zranitelnosti byla vzhledem k různé hustotě zástavby v území vybrána zranitelnost V3 – vysoká zranitelnost
	 produktivní oblasti a primární zdroje hospodářské činnosti, jako jsou průmyslové a produkční oblasti včetně technologických závodů, obecně objekty se zvláště nebezpečnými provozy s vysokým rizikem chemických nebo průmyslových havárií – vzhledem k rozsahu řešeného území nebyla tato oblast vymezena. Pro měřítko řešení v rozsahu ORP Orlová nebyl tento ohrožený prvek vymezen, protože na řešeném území se nenacházejí produktivní oblasti a primární zdroje hospodářské činnosti regionálního ani nadregionálního významu, které by v uvedeném případě zastupovaly daný ohrožený prvek.
	 sítě infrastruktury – vzhledem k rozsahu řešeného území nebyla tato oblast vymezena. Pro měřítko řešení v rozsahu ORP Orlová nebyl tento ohrožený prvek vymezen, protože na řešeném území se nenacházejí sítě infrastruktury nadregionálního ani celostátního významu, které by v uvedeném případě zastupovaly daný ohrožený prvek. Ostatní technická infrastruktura je vzhledem k rozsahu a měřítku této práce zanedbatelná.
	 technologické sítě – vzhledem k rozsahu řešeného území nebyla tato oblast vymezena. Pro měřítko řešení v rozsahu ORP Orlová nebyl tento ohrožený prvek vymezen, protože na řešeném území se nenacházejí technologické nadregionálního ani celostátního významu, které by v uvedeném případě zastupovaly daný ohrožený prvek. Ostatní technická infrastruktura je vzhledem k rozsahu a měřítku této práce zanedbatelná.
	 kulturní památky – jsou reprezentovány vymezenou památkovou zónou a bodově vymezenými kulturními památkami. U jednotlivých kulturních památek vymezených bodově a pro vymezenou plošnou památkovou zónu byla stanovena zranitelnost V4 – velmi vysoká. Určení zranitelnosti z hlediska územního plánování vychází z hodnocení jednotlivých památek dle jejich hodnoty, a to nejen nominální, ale také architektonické a urbanistické.
	 přírodní památky – jsou reprezentovány přírodními hodnotami v území a jejich klasifikace zranitelnosti je provedena dle jejich významu z hlediska územního plánování. 
	V4 – velmi vysoká zranitelnost – přírodní památky
	V3 – vysoká zranitelnost – soustava NATURA 2000
	V2 – střední zranitelnost – významné krajinné prvky (lesy, vodní toky, údolní nivy atd.)
	V1 – nízká zranitelnost – regionální a nadregionální biokoridory ÚSES
	V0 – ostatní území
	Shrnutí všech výše uvedených ukazatelů a jejich promítnutím do mapy byla vytvořena Mapa zranitelnosti, která je součástí této diplomové práce pod označením příloha č. 2. 
	Mapy rizik byly vyhotoveny zvlášť pro jednotlivé zdroje rizik, respektive pro oblasti zasažené možností vzniku mimořádné události. Mapa celkového rizika vznikla sjednocením jednotlivých map rizik. V místech překryvu rizik s různými hodnotami bylo v celkové mapě rizik vždy znázorněno vyšší riziko překrývajících se zdrojů, respektive ploch zasažených možnou mimořádnou událostí. Tento postup zajišťuje okamžitou informaci o nejvyšším možném riziku v daném území. Konkrétní zdroj rizika, respektive plochy zasažené možnou mimořádnou událostí, lze dohledat v jednotlivých dílčích mapách rizik. 
	Pro určení rizika byla použita tabulka kombinací tříd pravděpodobnosti vzniku mimořádné události a tříd zranitelnosti. Z tabulky vychází následující určení rizik:
	 R0 (bez rizika): riziko není
	 R1 (nízké riziko): riziko je zanedbatelné
	 R2 (střední riziko): riziko je společensky přijatelné bez preventivních opatření
	 R3 (vysoké riziko): riziko není vždy společensky přijatelné a zvažují se preventivní opatření
	 R4 (velmi vysoké riziko): riziko není společensky přijatelné a jsou nutná preventivní opatření
	Pro jednotlivé třídy rizika je nutné specifikovat předpokládaný vliv dané třídy rizika na ohrožené prvky vybrané pro tuto práci. Předpokládaný vliv mimořádných událostí vyjádřených hodnotou rizika na jednotlivé ohrožené prvky je uveden v tabulce č. 5.
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	Předpokládané ztráty a škody na ohrožených prvcích
	Stupeň rizika
	Obyvatelstvo
	Budovy
	Kulturní památky
	Přírodní památky
	R0 - žádné riziko
	bezpečnost obyvatelstva není ohrožena
	nedochází ke škodám na objektech
	nedochází ke škodám na kulturních památkách
	nedochází k poškození životního prostředí přímým působení mimořádné události
	R1 - nízké riziko
	bezpečnost obyvatelstva není bezprostředně ohrožena
	dochází pouze k malým a estetickým škodám na jednotlivých objektech
	dochází pouze k malým škodám na jednotlivých kulturních památkách
	dochází k malému poškození významných krajinných prvků, popřípadě k poškození na úrovni ekosystémů místního významu
	R2 - střední riziko
	bezpečnost obyvatelstva může být ohrožena 
	dochází k funkčním škodám na jednotlivých objektech
	dochází k malým škodám na jednotlivých kulturních památkách
	dochází k poškození významných krajinných prvků, popřípadě k poškození ekosystémů regionálního významu
	R3 - vysoké riziko
	bezpečnost obyvatelstva je vždy ohrožena
	dochází k větším škodám na jednotlivých objektech, popřípadě ke škodám na větším počtu objektů
	dochází k větším škodám na jednotlivých kulturních památkách, popřípadě jsou způsobeny škody plošného rozsahu v památkově chráněných územích 
	dochází k poškození prvků soustavy NATURA 2000, popřípadě ekosystémů celostátního a evropského významu
	R4 - velmi vysoké riziko
	bezpečnost obyvatelstva je vždy vážně ohrožena
	dochází k velkým škodám na objektech, jejichž působení může vést poškození statické stability objektů, popřípadě k jejich zřícení
	dochází k velkým škodám na jednotlivých kulturních památkách, jejichž působení může vést poškození statické stability objektů, popřípadě k jejich zřícení
	dochází k poškození jedinečných chráněných přírodních památek a ekosystémů
	Tabulka č. 5 – Předpokládaný vliv mimořádných událostí na ohrožené prvky
	5 Posouzení vzájemných vazeb vybraných zdrojů rizik z hlediska územního plánování
	5.1 Obecné posuzovaní zdrojů rizik z hlediska územního plánování

	Z hlediska územního plánování se vybrané zdroje rizik, respektive jejich ochranná pásma nebo vymezení ploch a oblastí jejich působnosti, projevují jako limity využití území. U některých zdrojů rizika existuje z hlediska územního plánování dvojí pojetí. Například vodní toky jsou z hlediska územního plánování zařazeny mezi významné krajinné prvky, a tedy mezi hodnoty území a zároveň mezi limity v území jako vodní tok včetně vymezeného záplavového území a jeho aktivní zóny. Z tohoto vyplývá, že posouzení vzájemných vazeb z hlediska územního plánování není vždy jednoznačné a nelze na ně pohlížet jednostranně. Územní plánování nevyužívá informace o daných jevech a zdrojích rizik pouze z hlediska bezpečnosti a ochrany obyvatelstva a životního prostředí, ale také v širších souvislostech jako možné pozitivní hodnoty v území, např. z hlediska krajinného rázu, sociodemografických analýz, popřípadě z hlediska ekonomického přínosu. Územní plánování tedy v tomto směru koordinuje zájmy na využití území s omezeními vyplývajícími z jevů majících vliv na bezpečnost obyvatelstva a ochranu životního prostředí. 
	5.2 Návrhy opatření pro mimořádnou událost povodní z hlediska územního plánování

	V procesu územního plánování jsou povodně vnímány jako vymezení ploch, u nichž se předpokládá zasažení vymezené části území danou mimořádnou událostí. Vymezené plochy (záplavová území) představují limit v území, který je nutno respektovat, aby byla minimalizována jeho možnost působit ztráty nebo škody na ohrožených prvcích. V oboru územního plánování existují dvě možnosti jak prosazovat opatření vedoucí ke snížení nebezpečí a rizik plynoucích z této mimořádné události, popřípadě ke snížení následků jejího působení. 
	První možností jsou návrhy preventivních opatření. Z hlediska územního plánování lze mezi ně zařadit např. návrhy umístění protipovodňových hrází, navržení prohloubení říčních koryt v nevyhovujících úsecích, důrazný zákaz zatrubňování vodních toků, vymezení ploch přirozeného rozlivu vodních toků, vymezování nových zastavitelných ploch mimo dosah záplavových území (pro zvýšení bezpečnosti je vymezování těchto ploch dobré provádět v dostatečné vzdálenosti od vymezených záplavových území nejlépe ponecháním oddělujícího pásu ochranné zeleně, popřípadě zemědělské půdy) atd. Návrhem vhodných preventivních opatření lze zvýšit bezpečnost v daném území až do takové míry, že pro některé ohrožené prvky nebude daná mimořádná událost představovat žádné riziko.
	Druhou možností jsou návrhy opatření ke snížení následků působící mimořádné události. Tato opatřením navrhují především v místech, kde již existuje kolize ohrožených prků a rizika vzniku mimořádné události a preventivní opatření zde již nelze realizovat. Jedná se především o průtoky vodních toků obydlenými oblastmi. Tyto toky mají vymezeno záplavové území, které svou polohou koliduje se stávající zástavbou. Při vzniku mimořádné události povodně bude toto území zasaženo, a proto u těchto opatření lze riziko pouze snížit, nikoliv eliminovat. Tato opatření se navrhují především ve formě vhodných bezpečnostních a sdělovacích systémů, které včas upozorní na možnost vzniku mimořádné události. Při včasném varování před vznikem mimořádné události je možno realizovat opatření snižující následky mimořádné události jako jsou např. včasná evakuace obyvatelstva, výstavba mobilních hrází, včasná údržba průtokových profilů v obydlené oblasti aj. 
	Z hlediska územního plánování lze návrhy opatření pro jednotlivé ohrožené prvky dle výše předpokládaného rizika pro mimořádnou událost povodně modelově shrnout do tabulky č. 6. V této tabulce jsou vždy uvedeny příklady opatření pro dané ohrožené prvky z hlediska územního plánování vzhledem ke stupni rizika.
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	opatření se plánují pouze v případě, že zabraňují také povodním s vyšším rizikem
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	nevymezovat nové zastavitelné plochy v zasažené oblasti, zvažovat návrhy umístění protipovodňových hrází 
	zvažovat návrhy umístění protipovodňových hrází
	posoudit přípustnost opatření, která narušují původní vodní režim krajiny
	R4 - velmi vysoké riziko
	nevymezovat nové zastavitelné plochy v zasažené oblasti, navrhnout systém monitoringu a včasného varování
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	Tabulka č. 6 – Návrhy opatření pro mimořádnou událost povodně z hlediska územního plánování
	5.3 Návrhy opatření pro mimořádnou událost půdních sesuvů z hlediska územního plánování

	Z hlediska územního plánování jsou sesuvná území vnímána jako vymezení ploch, u nichž se předpokládá vznik této mimořádné události. Vymezené plochy (sesuvná území) představují limit v území, který je nutno respektovat aby byla minimalizována jeho možnost působit ztráty nebo škody na ohrožených prvcích. Vymezení sesuvů v mapových podkladech představují v případě bodových sesuvů určení místa vzniku sesuvu včetně určení směru pravděpodobného pohybu masy zeminy. Bodové sesuvy nezpůsobují z hlediska územního plánování ohrožení většího území. Neznamená to však, že by nepředstavovaly vysoký stupeň rizika. Příkladem může být aktivní bodový svahový sesuv, nad nímž jsou umístěny obytné budovy.  U plošně vymezených sesuvů je vyznačeno celé území, které by mohlo být zasaženo při vzniku této mimořádné události. Je v něm tedy zahrnuta masa zeminy včetně ploch, které by zasáhly účinky daného sesuvu. 
	Nejúčinnějším opatřením z hlediska územního plánování je respektování daných sesuvných území a důsledné dodržování pravidel v jejich okolí takovým způsobem, aby nedocházelo ke zhoršení dosavadního stavu. Další možná opatření mohou zlepšit odtokové poměry v území a tím snížit možnost vzniku mimořádné události. V nejnebezpečnějších případech je nutno navrhnout preventivní opatření sanací a stabilizací sesuvů. Bohužel ani provedení sanačních a stabilizačních opatření neznamená eliminaci rizika možného vzniku mimořádné události. Návrhy příkladů opatření pro jednotlivé ohrožené prvky z hlediska územního plánování jsou uvedeny v tabulce č. 7. Tabulka neobsahuje stupeň rizika R4, jelikož z mapy rizik pro danou mimořádnou událost vychází na zvoleném území nejvyšší stupeň rizik R3 a opatření pro vyšší stupeň rizika tedy není potřeba navrhovat.
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	5.4 Návrhy opatření pro mimořádnou událost výstupu důlních plynů z hlediska územního plánování

	Vymezené plochy a místa výstupu důlních plynů představují limit v území, který je nutno respektovat, aby byla minimalizována jeho možnost působit ztráty nebo škody na ohrožených prvcích. U tohoto druhu mimořádné události je specifické to, že představuje mnohem větší nebezpečí při pronikání do uzavřených prostorů než při úniku na volném prostranství. Na volném prostranství nebo ve volné přírodě dojde většinou k rozptýlení uniklých důlních plynů a v podstatě zde nevzniká nebezpečí vzniku výbušné směsi.  Největší nebezpečí tedy únik důlních plynů představuje pro ohrožené prvky mající vnitřní uzavřený prostor. Prvotně jsou tedy ohroženy budovy a nemovité kulturní památky. Při nahromadění důlních plynů v uzavřených prostorech může objem plynu ve směsi se vzduchem vytvářet výbušnou směs. Při iniciaci této směsi dochází k výbušnému hoření s velice silnými destruktivními účinky. V důsledku dlouhodobé hlubinné těžby v oblasti řešeného území dochází velice často k porušení stavebních konstrukcí a objektů vlivem důlních otřesů a poklesů. Trhlinami v konstrukcích objektů pronikají důlní plyny do objektů a hromadí se zde. Problematika výstupu důlních plynů se však netýká pouze stávajících objektů, ale také objektů nově budovaných. Pro nově budované objekty je v oblastech s předpokládaným výskytem této mimořádné události nutno navrhovat taková konstrukční opatření, která minimalizují riziko vzniku ohrožení. Tato opatření se netýkají pouze staveb v klasickém pojetí, ale také staveb inženýrských, jako je například kanalizace.
	Přímé ohrožení obyvatelstva bývá ojedinělé. Ohrožení obyvatelstva je většinou druhotným efektem této mimořádné události. Při výbuchu směsi důlních plynů se vzduchem dochází většinou k poškození prostoru, v němž výbuch nastal, což může mít vliv i na statickou únosnost objektu, popřípadě vést až k jeho zřícení. Poškozené budovy mohou také ohrozit okolní zástavby. Takovéto poškození budov představuje zmíněné druhotné nebezpečí pro osoby obývající daný objekt. 
	Pro tento specifický druh mimořádné události lze z hlediska územního plánování navrhnout různá opatření. V územně plánovacích podkladech a územně plánovacích dokumentacích lze zohlednit tuto skutečnost vymezením ploch s předvídaným výskytem této mimořádné události, včetně určení nutnosti při umisťování a navrhování nových staveb a zařízení. Dále lze z dostupných geologických průzkumů odvodit místa vhodná pro vybudování odvětrávacích zařízení. Od tohoto druhu opatření se v současné době upouští, jelikož s vývojem technologií bylo zjištěno, že při vhodném propojení těchto odvětrávacích míst potrubím a jejich připojením na automatické odsávací stanice, lze získat dostatek důlního plynu pro jeho řízené spalování v kogeneračních jednotkách. Tento druh opatření má nejen nejvyšší účinnost na snížení rizika vzniku mimořádné události, ale také přispívá ke zlepšení kvality životního prostředí, protože v okolí kogeneračních jednotek lze využívat elektrickou energii vzniklou při spalování důlních plynů. Další významné využití energie ze spalovaných důlních plynů spočívá ve využití odpadního tepla kogenerační jednotky k vytápění objektů. Tímto způsobem lze efektivně snižovat hladinu emisí v  oblastech s vysokým podílem topenišť na tuhá paliva. Příklady návrhů opatření pro mimořádnou událost výstupu důlních plynů jsou uvedeny v tabulce č. 8.
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	5.5 Návrhy opatření pro vybrané antropogenní mimořádné události z hlediska územního plánování

	Na zvolené zdroje rizik lze vzhledem k rozsahu zvoleného území pohlížet jako na bodové zdroje rizik s vymezenou oblastí, u níž se předpokládá zasažení mimořádnou událostí. Jedná se opět o limity v území, které je nutno respektovat, aby byla minimalizována jeho možnost působit ztráty nebo škody na ohrožených prvcích. Při vzniku mimořádných událostí z těchto zdrojů předpokládáme různě vážné vlivy na ohrožené prvky. Z podstaty zvolených zdrojů rizik vyplývá největší nebezpečí pro obyvatelstvo a životní prostředí. Ohrožení budov a kulturních památek pojatých jako stavební objekty je v případě zemědělské živočišné výroby nulové a v případě zimního stadionu se riziko odvíjí od vzniku dalších mimořádných událostí, jako je požár nebo výbuch.
	Z hlediska územního plánování je vhodné omezovat zvyšování hodnoty ohrožených prvků v oblastech předpokládaného zasažení vlivem mimořádné události. Pro zvolený zdroj rizika zimní stadion to znamená například omezení nové výstavby ve vymezené nebezpečné oblasti. Vybrané zdroje rizika specifikované jako zemědělská živočišná výroba mají z hlediska územního plánování více možných vlivů ve vymezené oblasti předpokládaného vlivu mimořádné události. Tyto vlivy nemusejí znamenat pouze možnost vzniku rizika, ale také možnost snížení kvality života a hygieny životního prostředí.  Mezi tyto vlivy lze zařadit například hygienické limity hluku a zápachu. Hygienické limity mohou například přispět k váze odůvodnění navržených opatření.
	Příklady návrhů opatření pro mimořádné události plynoucí z vybraných antropogenních zdrojů rizik jsou uvedeny v tabulce č. 9.
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	6 Závěr
	V této diplomové práci jsem řešil možnost využití výsledků vyhodnocení společenských a environmentálních rizik přírodních i antropogenních mimořádných událostí na území obce s rozšířenou působností Orlová pomocí metody HVA v souvislosti s územním plánováním. Tyto výsledky jsem graficky znázornil v mapách.
	V této diplomové práci jsem naznačil rozsah oboru územního plánování, jeho základní pilíře a také cíle. Hlavním cílem této práce bylo zjistit možnosti aplikace výsledků hodnocení rizik do územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentací. Pro hodnocení těchto rizik byla zvolena metoda hodnocení rizik HVA. Metoda HVA byla pro tuto práci přizpůsobena pojmům územního plánování.
	Vybral jsem reprezentativní vzorky jednotlivých prvků, které byly vztaženy na jevy vyskytující se v procesu územního plánování. Také pravděpodobnosti vzniku jednotlivých mimořádných událostí a zranitelnost jednotlivých prvků byla upravena z pohledu územního plánování. Návrhy opatření ke zvýšení bezpečnosti obyvatelstva a ke snížení možnosti vzniku škod na budovách, kulturních památkách a životním prostředí, popřípadě návrhy opatření zmírňující dopady mimořádných událostí na tyto prvky, byly příkladně prezentovány v uvedených tabulkách. S ohledem na rozsah diplomové práce nebylo možné uvést všechny možné návrhy opatření, protože u některých kombinací možností vzniku rizika a zranitelnosti je více možností navržených opatření pro jeden prvek a pro některé prvky zase nejsou potřebná opatření zasaditelná do rámce použitelnosti oboru územního plánování. 
	Závěry ukazují, že je možné provázat upravenou metodu hodnocení rizik a posuzování rizik s oborem územního plánování, popřípadě začlenit vyhodnocení tohoto posouzení přímo do zadání územně plánovacích dokumentací. 
	Pokud by výsledky hodnocení rizik metodou HVA byly prezentovány v kategorii průzkumů a rozborů při zpracování územně analytických podkladů a územně plánovacích dokumentací, mohl by obor územního plánování mnohem více místně i věcně a účelněji snižovat možnosti vzniku mimořádných událostí, zvyšovat bezpečnost obyvatelstva a chránit životní prostředí, popřípadě navrhovat opatření zmírňující dopady mimořádných událostí na všechny uvedené faktory.
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