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Anotace bakalářské práce 

DĚDOCH, Pavel. Optimalizace zabezpečení úkolů k ochraně obyvatelstva v obci Lhota. 
Bakalářská práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního 
inženýrství. 2010. 55 s. 
 
Bakalářská práce se zabývá analýzou mimořádných událostí v obci Lhota. První část 

bakalářské práce se zaměřuje na obecné vysvětlení pojmů v oblasti ochrany obyvatelstva, jsou 

zde definovány základní ustanovení, práva a povinnosti obce při řešení mimořádné události. 

Rovněž jsou zde v teoretické rovině rozebrány jednotlivé mimořádné události a jsou zde 

uvedeny i základní metody pro stanovení rizik. Další část je již zaměřená na samotnou 

analýzu, vyhodnocení a stanovení nejpravděpodobnějších mimořádných událostí, které 

mohou nastat na území obce. Na základě provedené analýzy možného ohrožení obce, jsou 

stanovena opatření pro zabezpečení úkolů k ochraně obyvatelstva. Samozřejmě není 

opomenuta ani základní charakteristika obce Lhota. 

Klíčová slova: ochrana obyvatelstva, mimořádná událost, obec, analýza, riziko.     

Summary of Bachelor Thesis 

DĚDOCH, Pavel. The optimization of satisfying safety objectives for the population of the 
Lhota Municipality. VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Safety  
Engineering 2010. 55 s – Bechelor Thesis. 
 

The bachelor thesis deals with analysis of incidents in the village of Lhota. The first part of 

this thesis focuses on general explanations of the concepts in the field of population, are 

defined here as the basic provisions, rights and obligations of the municipality in dealing with 

emergencies. There are also discussed in the theory of individual incidents and they are listed 

here and the basic methods for determining risk. Another part is designed to do the analysis, 

evaluate and determine the most likely emergencies that may arise in the municipality. Based 

on the analysis of potential threats to the village are made for security duties to protect the 

population. Of course it is not omitted essential characteristic of the village Lhota. 

Keywords: protection of the population, emergency, community analysis, risk. 
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1 Úvod 
Člověk, jenž za celou dobu své existence na Zemi zápolí a vede nepřetržitý boj s matkou 

přírodou o to, kdo je vlastně na Zemi pánem, jsi skrze události, které mu matička příroda 

přichystala uvědomil, že tento boj nelze vyhrát. Nelze ho vyhrát, ale lze se na něj připravit a 

zmírnit jeho následky. Tento boj má vždy dva účastníky, lidskou civilizaci a mimořádnou 

událost, která na člověka útočí. Ve své práci jsem se zaměřil na definování těchto 

mimořádných události, zaměřil jsem se na vytvoření uceleného souboru informací, jenž bude 

sloužit občanům k přípravě na mimořádnou událost a hlavně ke zmírnění následku, které tato 

událost sebou přinese.  

Pro svou práci jsem si vybral obec, ve které žiji – obec Lhota. Chtěl bych touto cestou býti 

alespoň trochu nápomocen v tomto nelehkém boji. Pro potřeby naší obce a hlavně obyvatel 

samotných, jenž na území obce žijí, jsem analyzoval jednotlivé mimořádné události. 

Zhodnotil následky, které může tato událost vyvolat a navrhnul patřičná opatření, která budou 

nutná k řešení mimořádné události. Následně stanovil pravidla pro optimalizaci úkolů, k 

zabezpečení ochrany obyvatel v obci. 
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2 Cíl práce 
Analyzovat možná ohrožení obce Lhota a současný stav opatření k ochraně obyvatelstva. 

Navrhnout optimalizaci současného stavu. 
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3 Rešerše 
Internetový server MV ČR http://www.mvcr.cz 

Server Ministerstva vnitra, který slouží potřebám občanů, jak v oblasti administrativní správy, 

tak v oblasti řešení bezpečnosti v České republice. Server poskytuje dostatečné množství 

informací z oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva a krizového řízení.  

Program SFERA 

Softwarový nástroj, sloužící pro analytické zhodnocení nebo rozhodovací proces. Pomocí 

tohoto programu, jsem provedl výslednou analýzu rizik na daném území. Jedná se o 

srozumitelný nástroj, který v několika krocích analýzy vyhodnotí nejpravděpodobnější možné 

riziko na daném území.  

Kovařík, J.; Smetana, M. Základy civilní ochrany. 1. vydání. Ostrava 2006, ISBN 80-

86634-85-X 

V této publikaci se autoři zaměřili na poskytnutí informací z oblasti jednotlivých úkolů 

k ochraně obyvatelstva. Autoři zde popisují úkoly hlásné služby, možnosti evakuace a ukrytí 

obyvatelstva, označování nebezpečných oblastí, provádění dekontaminace a dalších způsobů 

k ochraně obyvatelstva postiženého mimořádnou událostí. Díky těmto informacím, jsem 

získal potřebný přehled o jednotlivých úkolech ochrany obyvatelstva a tyto informace využil 

ve prospěch této práce. 

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky integrovaného 

záchranného systému a jejich působnost. Určuje působnost a pravomoci státních orgánů a 

orgánů územních samosprávných celků. Tento zákon jsem využil v části povinnosti obce při 

řešení mimořádných událostí, kde jsem na základě tohoto zákona definoval povinnosti a 

hlavní úkoly orgánů obce při přípravě na mimořádnou situaci. 
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Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

Zákon stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných 

celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace, které 

nemají vojenský charakter. V kapitole o základních povinnostech obce při řešení 

mimořádných události, jsem se zmínil o povinnostech, které jsou tímto zákonem dány 

orgánům obce.  
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4 Základní pojmy 
Mimořádná událost - škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními 

vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují 

provedení záchranných a likvidačních prací [4]  

Bezpečnostní systém – k eliminování následků mimořádných události vytváří stát 

bezpečnostní systém, který plní základní povinnosti státu, kterými jsou zajištění svrchovanosti 

a územní celistvosti státu, ochrana systému veřejné správy a ochrana životů, zdraví a majetku. 

[7]  

Havárie - Neplánovaná, náhlá, nežádoucí událost, která vznikla v souvislosti s provozem 

technických zařízení, a která způsobí zranění či smrt lidí, hospodářských zvířat, škodu na 

životním prostředí a majetku, včetně výrobních ztrát. [6]  

Integrovaný záchranný systém  - koordinovaný postup jeho složek při přípravě na 

mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. [4]  

Ochrana obyvatelstva - plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a 

nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a 

majetku. [4]  

Varování - souhrn technických a organizačních opatření zabezpečující včasné upozornění na 

hrozící nastalou mimořádnou událost a krizovou situaci pomoci veřejného vyhlášení 

varovného signálu. [3]  

Vyrozumění - souhrn technických a organizačních opatření zabezpečující včasné předávání 

informací o hrozící nebo již nastalé mimořádné události a krizové situaci orgánům státní 

správy, samosprávy, právnickým a fyzickým osobám. [3]  

Informování - podávání informací obyvatelstvu o povaze nebezpečí a opatření k ochraně 

života, zdraví, majetku a životního prostředí. [3]  

Evakuace - jedná se o souhrn opatření směřujících k organizovanému přemístění osob, 

hospodářského zvířectva a věcných prostředků (strojů, zařízení a materiálu) v daném pořadí 

priority z ohroženého prostoru na jiné území. Provádí se z míst ohrožených mimořádných 
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událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, 

pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění. [3]  

Záchranné práce – činnosti k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik 

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

životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin. [3] 

Likvidační práce – činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí. [3]  

Prevence - soubor činností směřující k tomu, aby k mimořádným událostem vůbec 

nedocházelo. 

Připravenost - připravenosti se rozumí činnosti směřující k zajištění akceschopnosti 

bezpečnostního systému k provádění záchranných a likvidačních prací a opatření k řešení 

mimořádných události. Připravenost je zajištována formou organizační, technické a odborné 

způsobilosti [7]  

Odezva - činnosti sloužící k rychlému překonání mimořádné události tak, aby byly 

minimalizovány její následky. Jedná se především o opatření k záchranným a likvidačním 

pracím a opatření sloužící k ochraně postižených obyvatel. [7] 

Obnova - činnosti směřující k co nejrychlejší obnově základních funkcí infrastruktury 

postiženého území [7] 

Evakuační středisko – zařízení kde jsou evakuované osoby shromažďovány a informovány. 

Jedná se o zařízení kde je evakuovaným poskytnuta první pomoc, pro personál a evakuované 

obyvatelstvo je poskytnuto ubytování a stravování, pakliže se zdrží déle než 12 hodin. 

Přijímací středisko - zařízení v příjmovém území, kde jsou evakuované osoby evidovány a 

informovány. Zde jsou evakuované osoby bez možnosti vlastního ubytování přerozdělovány 

(a v případě potřeby dále přepravovány) do jednotlivých příjmových obcí (cílových míst 

přemístění) [3] 
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5 Mimořádná událost 
Lidská civilizace je po celou dobu své existence doprovázená mimořádnými událostmi už od 

nepaměti a tyto události budou doprovázet lidská pokolení i v následujících letech. Proto 

lidstvo začalo činit komplexní opatření, která měla za následek vytvoření uceleného svazku 

jednotlivých opatření, ke zdolávání mimořádných události a k ochraně obyvatelstva ve formě 

prevence, připravenosti, odezvy a obnovy. 

Samotný výraz mimořádná událost vyvolává v mysli člověka představu velkého nebezpečí, 

představu neštěstí, představu katastrofy, jenž vyvolá u lidí pocit bezmoci a pocit nemožnosti 

se proti této události bránit. To ovšem neznamená, že nemůžeme bojovat. Proto vznikl soubor 

výše zmíněných opatření, který nám dovoluje proti těmto mimořádným událostem 

s dostatečnou účinnosti, vůlí a odhodláním bojovat. 

Podle působících příčin jednotlivých jevů lze rozdělit mimořádné události 

následujícím způsobem: 

 mimořádné události vyvolané přírodními jevy – přírodní (naturogenní) 

mimořádné události, 

 mimořádné události vyvolané lidským činitelem – antropogenní mimořádné 

události, 

 mimořádné události vyvolané smíšenými příčinami – kombinované 

mimořádné události. 
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5.1 Přírodní mimořádné události 

Mimořádné události naturogenního charakteru jsou spojené s uvolněním škodlivých a 

ničivých sil, které jsou výsledkem změn akumulované energie uvnitř Země nebo na jejím 

povrchu [8]. Rovněž síly, které se vytvářejí v hlubinách vesmíru, ovlivňují dění na Zemi a 

jsou tedy zařazeny k přírodním mimořádným událostem. Mezi hlavní přírodní mimořádné 

události, které by mohly nastat na území obce Lhota patří: 

 atmosférické poruchy 

 sněhové kalamity a námrazy 

 bouřky (spojené s přívalovými dešti a krupobitím) 

 vedro a sucho s nedostatkem pitné vody 

 povodně a záplavy 

Atmosférické poruchy 

Mezi atmosférické poruchy patří větrné víry, vichřice a větrné poryvy. Větrné víry mohou 

někdy dosáhnout až síly tornáda. Tyto pohyby velkých vzdušných mas vznikají 

vyrovnáváním rozdílných atmosférických tlaků v různých místech zemského vzdušného 

obalu. Pohyb mas vzduchu probíhá z míst s vyšším atmosférickým tlakem do míst s nižším 

tlakem. Z hlediska mimořádných událostí začíná být nebezpečný vítr o rychlosti 8° 

Beaufortovy stupnice síly větru, tj. rychlost 15,5 až 18,2 m.s-1, tedy 55 až 65 km.h-1. Tyto 

mimořádné události jsou předvídatelné na kratší časové období a jejich destruktivní účinky 

lze vyhodnotit z pravidelných meteorologických předpovědí. Mezi obecné projevy těchto 

mimořádných událostí lze zařadit shazování střech a ničení nezajištěných lehkých budov, 

poškození elektrického vedení a lesních porostů. Ohrožení zdraví a životů létajícími předměty 

a padajícími částmi budov. [8] 

Sněhové kalamity a námrazy 

Při sražení vodních par v zemské atmosféře při teplotách pod bodem mrazu, vznikají 

sublimací par malé krystalky, z nichž se při dalším růstu v oblaku vytváří sněhové vločky. Ty 

pak dopadají na zemský povrch a vytvářejí závěje a sněhové jazyky vlivem silného, 

nárazového a dlouhotrvajícího větru. Námrazy vznikají desublimací vodní páry na silně 
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ochlazovaných předmětech na zemském povrchu. Sněhové srážky nebo námraza mají za 

následek narušení dopravního systému, poškození elektrického vedení a rovněž může dojít 

k poškození lehkých staveb. [9] 

Bouřky 

Bouřky řadíme mezi takzvané elektrometeory, který vyjadřuje viditelný nebo slyšitelný projev 

atmosférické elektřiny. Bouřka je v podstatě extrémní projev termické (tepelné) konvekce, 

jehož důsledky jsou elektrické, optické a akustické jevy v atmosféře. Rozlišujeme bouřky 

frontální a bouřky z tepla. V jarních měsících se setkáváme s frontálními bouřkami. Ty se 

vyskytují převážně na studených frontách, které rychle postupují a díky tomu je na jejich čele 

podporován prudký výstupný pohyb teplého vzduchu do výšky. Příchod studené fronty s 

bouřkami na čele vždy znamená prudkou, náhlou změnu počasí a při zemi silný, nárazový 

vítr, kroupy nebo intenzivní srážky a také samotné bleskové výboje. Přitom srážky se mohou 

vyskytovat i ve formě přívalových dešťů, které mohou vést k lokálním záplavám. Nejvyšší 

bouřková aktivita připadá na letní odpolední hodiny, kdy se od prohřáté země nejintenzivněji 

ohřívá vzduch, který následně stoupá a tvoří bouřková oblaka. V souvislosti s bouřkami často 

hovoříme i o nárazovitém větru. V bouřkových mracích dochází na přední straně k 

intenzivnímu výstupu vzduchu a naopak na zadní straně dochází k propadům vzduchu, které 

mohou dosáhnout až zemského povrchu a způsobit značné škody - tomuto jevu se říká 

downburst.[10] 

Vedro a sucho s nedostatkem pitné vody 

Vznikají převážně v letních měsících vlivem dlouhodobých nepříznivých klimatických 

podmínek nebo následkem havarijního zhoršení kvality vody. Obecně se projevují 

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

podzemních zdrojů. Zvýšený odpar vody ve vodních nádržích vede k zátěžovým biologickým 

procesům (hnilobné procesy, růst vodních řas, přemnožení mikroorganismů), které mají vliv 

na zhoršenou kvalitu vody. V důsledku toho dochází k nebezpečí epidemií lidí a zvířat, 

omezení nebo dokonce i zastavení výrob, zejména v potravinářském průmyslu. Dále dochází 

ke zvýšenému výskytu požárů následkem vedra.[8] 
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Povodně a záplavy 

Povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných 

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

může způsobit škody. Záplavou rozumíme stav, kdy v důsledku přívalových dešťů je 

vytvořen proud vody, který může způsobit škody na majetku, tak i zdraví a životů obyvatel. 

Povodní je i stav, kdy voda nemůže z určitého území dočasně přirozeným způsobem odtékat 

nebo odtok vody je nedostatečný. Povodeň může být způsobena přírodními jevy nebo 

umělými vlivy. Přirozenou povodní je pak povodeň způsobena déletrvajícími vydatnými 

dešťovými srážkami, náhlým táním sněhové vrstvy, nebezpečným chodem ledů. Povodně se 

projevují při déletrvajících deštích, při ledových jevech zvýšeným průtokem v korytech toků 

nebo vylitím vody do přilehlého území. Při povodních mohou být ohroženy majetky i životy 

obyvatel, může dojít k dočasnému odstavení vodních zdrojů a elektrické energie i dalších 

médií.[8] 

5.2 Antropogenní mimořádné události 
Jsou to takové mimořádné události, při nichž dochází k úmyslnému či neúmyslnému selhání 

lidského činitele. Podle oblasti lidské činnosti se rozlišují na mimořádné události 

technogenního (technického nebo dopravního původu), environmentálního charakteru 

apod.[8]  

5.2.1 Požáry 

Mohou vznikat při neopatrné manipulaci s otevřeným ohněm v přítomnosti hořlavého 

materiálu, zkratem v přítomnosti hořlavých látek, z důvodu samovznícení přítomných látek, 

mechanickým působením materiálů vůči sobě. Mezi obecné projevy požáru patří tepelná 

radiace, která škodlivě působí na všechny živé organismy, stavby, zařízení a způsobuje 

značné materiální škody. Následně může způsobit i výbuchy, znečištění a zamoření životního 

prostředí. Vývin toxických zplodin hoření může vést k nutnosti evakuace osob. Požáry 

ovlivňují životy a majetky lidí, životní prostředí, závažné jsou i lesní požáry, které mohou 

ohrozit příbytky lidí, produktovody a další objekty.[8] 
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5.2.2 Dopravní nehody 

Vznikají při silniční, letecké, železniční a vodní dopravě. Obec Lhota leží mimo hlavní 

dopravní tahy – prochází jí pouze silnice místního významu. Hlavní příčinou dopravních 

nehod v silniční přepravě je selhaní lidského faktoru (85%), technická závada na vozidle je 

zastoupena 5% a ostatní příčiny, jako jsou dopravní cesta a prostředí ve zbývajících 10%. 

K závažným haváriím může dojít při přepravě nebezpečných látek. Na případné ohrožení 

obyvatelstva bude mít vliv množství a druh látky i způsob porušení přepravního obalu. Jedná 

se především o únik toxických, radioaktivních nebo hořlavých látek. Následkem těchto 

událostí může být rozsáhlý požár, zamoření ovzduší a zdrojů vody. Díky sekundárním 

účinkům, které tyto události vyvolávají, může dojít ke zranění nebo usmrcení osob.[8]  

5.2.3 Rozsáhlé poruchy v energetických sítích 

Sítě se rozdělují na potrubní a kabelové (drátové). Potrubní systémy můžou být narušeny 

korozí, mechanicky při stavební činnosti nebo v důsledku zvýšení tlaků přepravovaného 

média. Regulační stanice mohou být vyřazeny v důsledku požárů nebo poruchou technologie. 

Nadzemní drátové vedení elektrické energie může být přerušeno v důsledků působení silných 

větrů, pádu předmětů, vytvořením námrazy. Trafostanice a rozvodny mohou být vyřazeny 

v důsledku požáru čí překročením dovolené zátěže. S těmito haváriemi je nutno počítat, neboť 

jejich negativní projevy mohou mít citelný vliv na funkci infrastruktury a běžný život 

obyvatelstva. V případě havárie plynového potrubí může dojít k výbuchu a požáru plynu, 

který se může rozšířit na okolní objekty, dopravní systémy apod. Závažný výpadek 

elektrického proudu má citelný dopad na výrobu, komunální sféru i samotné obyvatelstvo.[8] 

5.2.4 Kombinované mimořádné události 

Zahrnují přírodní mimořádné události vyvolané dlouhodobou či krátkodobou činností člověka 

a technogenní mimořádné události indukované stupňováním přírodního katastrofického jevu 

(např. z důvodů přívalových dešťů vzniklá záplava, která vyvolá mimořádnou situaci 

v silniční dopravě apod.)[8] 
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6 Povinnosti obce při řešení mimořádné události 
Česká republika se člení na územní samosprávné celky. Základními územními samosprávními 

celky jsou obce, jejichž postavení, pravomoci a úkoly stanovuje zákon o obcích. Hlavním 

úkolem obce je péče o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Obec 

spravuje své náležitosti samostatně – samostatná působnost nebo v přenesené působnosti. Za 

přenesenou působnost se považuje státní správa, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánům 

obce. Organům obce jsou stanoveny povinnosti na ochranu obyvatel v oblasti požární 

ochrany, mimořádných události a krizových situacích následujícími zákony: 

 Zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

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

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (řešení mimořádných 

událostí) 

 Zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 

(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů (řešení krizových situací)[1] 

6.1 Opatření obce k ochraně obyvatel 

Podle zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému zajišťují orgány obce 

připravenost na mimořádné události a podílejí se na provádění záchranných a likvidačních 

prací a na ochraně obyvatelstva. Podle zákona č. 240/2000 SB. o krizovém řízení orgány obce 

zajišťují připravenost obce na řešení krizové situace. Opatření obce při res MU 

6.1.1 Obecní úřad 

Obecní úřad při výkonu státní správy organizuje přípravu obce na mimořádné události, podílí 

se na provádění záchranných a likvidačních prací s IZS, zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí 

osob před hrozícím nebezpečím. Rovněž hospodaří s materiálem civilní ochrany, vede 

evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany a podílí se na zajištění nouzového přežití 

obyvatel obce a poskytuje nezbytné informace a podklady hasičskému záchrannému sboru 

kraje ke zpracování havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu. Dále je obecní 

úřad povinen seznámit právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení, s 
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připravenými záchrannými a likvidačními prácemi a ochranou obyvatelstva. Za tímto účelem 

organizuje jejich školení [4] 

Obecní úřad v podmínkách krizové situace organizuje připravenost obce na řešení této 

situace, poskytuje hasičskému záchrannému sboru kraje podklady a informace potřebné ke 

zpracování krizového plánu kraje, podílí se na zajištění veřejného pořádku a plní další úkoly 

stanovené krajským úřadem při přípravě na krizové situace a jejich řešení. [5] 

6.1.2 Starosta obce 

Starosta obce při provádění záchranných a likvidačních prací, zajišťuje varování osob 

nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím, organizuje v dohodě s velitelem 

zásahu evakuaci osob z ohroženého území obce, organizuje činnost obce v podmínkách 

nouzového přežití obyvatel obce a je oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí 

osobní nebo věcné pomoci. [4] 

V době krizového stavu starosta obce odpovídá za připravenost obce k řešení krizových 

situací, za údržbu a provoz informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového 

řízení určených Ministerstvem vnitra. Zabezpečuje varování osob nacházejících se na území 

obce před hrozícím nebezpečím, nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území 

obce, organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce, je oprávněn 

požádat právnické a fyzické osoby o poskytnutí dobrovolné pomoci, plní úkoly a opatření 

uvedené v krizovém plánu kraje, zajišťuje organizaci dalších nezbytných opatření. K řešení 

krizových situací může starosta zřídit krizový štáb obce jako svůj pracovní orgán. [5] 

6.1.3 Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 

Významným nástrojem obce při provádění záchranných a likvidačních prací i při plnění úkolů 

ochrany obyvatelstva je jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kterou obec zřizuje a 

spravuje na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

 Velitele teto jednotky, po vyjádření hasičského záchranného sboru kraje 

k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele, jmenuje a odvolává starosta 

obce. Přihlíží přitom návrhu občanského sdruženi působící na úseku požární 

ochrany. 
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 Ke zvýšení akceschopnosti a zkvalitněni činnosti jednotky sboru 

dobrovolných hasičů obce se mohou do těchto jednotek zařadit osoby 

vykonávající tuto službu jako svoje zaměstnání. O tomto opatření rozhodne 

obec po projednání s hasičským záchranným sborem kraje. 

 Obec může zrušit jednotku sboru dobrovolných hasičů obce jen se souhlasem 

hasičského záchranného sboru kraje. 

 Obec zabezpečuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, 

odbornou přípravu členů jednotky, materiální a finanční potřeby, zajišťuje 

péči o členy jednotky, poskytuje náhradu ušlého výdělku členu jednotky, 

který se ve své pracovní době nebo v době, ze které mu plyne příjem z 

podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti, zúčastní zásahu při 

požáru nebo jiných záchranných prací nebo jiných mimořádných událostech 

nebo nařízeného cvičeni anebo nařízení odborné přípravy. Zabezpečuje a 

hradí pro členy jednotky preventivní zdravotní prohlídky. 

 Obecni úřad zajišťuje účast velitelů a strojníků jednotky sboru dobrovolných 

hasičů obce na jejich odborné přípravě. 

 Jednotky požární ochrany provádí požární zásah podle příslušné 

dokumentace požární ochrany nebo při soustředěni a nasazování sil a 

prostředků, provádí záchranné práce při mimořádných událostech. [11] 

 

 

 

 

 

 



21 

 

Při zásahu na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva plní jednotky požární ochrany 

následující zásady: 

 zdolávají požáry 

 provádí záchranné a likvidační práce 

 podílí se na evakuaci obyvatel 

 podílí se na vyznačování oblastí s výskytem nebezpečných látek 

 podílí se na varování obyvatel 

 podílí se na dekontaminaci postižených obyvatel nebo majetku 

 podílí se na humanitární pomoci obyvatelstvu a zajištění podmínek pro jeho 

nouzové přežití 

Jednotka požární ochrany vykonává na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva jen 

takovou výše uvedenou činnost, která odpovídá jejímu zařazení v plošném pokrytí a její 

dislokaci ve vztahu k vnější zóně havarijního plánování a havarijnímu plánu kraje. 

6.2 Základní opatření k ochraně obyvatel 
Obecní úřad v rámci přenesené působnosti (pro obec Lhota je obcí s přenesenou působnosti 

město Kladno), zajišťuje v souvislosti s řešením mimořádné události na úseku ochrany 

obyvatel následující opatření v podobě varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím 

nebezpečím. 

6.2.1 Varování a poskytováni tísňových informací 

Varování obyvatelstva se uskutečňuje varovným signálem „Všeobecná výstraha“, který se 

vyhlašuje při hrozbě nebo vzniku mimořádné události, která může ohrozit životy a zdraví 

občanů, majetek a životní prostředí. Po zaznění varovného signálu následuje tísňová 

informace, ze které se obyvatele obce dozvědí, co se stalo, kde se to stalo, jaké nebezpečí 

hrozí, co mají obyvatele obce učinit k ochraně svého zdraví, zvířat, resp. majetku. Při havárii 

místního informačního systému je potřebné mít připraven náhradní způsob varování a 
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informování (využitím složek IZS, tlampači, osobním stykem, mobilem). Zvláštní pozornost 

věnovat neslyšícím (mít o nich přehled a připravit individuální postup varování a 

informování). [11] 

Všeobecná výstraha 

Jedná se o jediný platný varovný signál na území České republiky, který slouží k varování 

obyvatelstva. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund a může 

zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Po skončení varovného signálu 

následuje tísňová informace o možném ohrožení obyvatel. Schematický průběh akustického 

signálu je znázorněn na následujícím obrázku. 

 

 

Obrázek 1: Schematický průběh akustického signálu „Všeobecná výstraha“ rotační sirénou 

           [3] 
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Požární poplach 

Tento signál slouží ke svolávání jednotek požární ochrany, znamená to, že není varovným 

signálem. Je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty, jak je patrno 

z dalšího obrázku. 

 

Obrázek 2: Schematický průběh akustického signálu „Požární poplach“ rotační sirénou 

           [3] 

Ověření systému varování 

Provádí se k ověření provozuschopnosti sirén. Jedná se o nepřerušovaný tón sirény po dobu 

140 vteřin. Signál „Zkouška sirén“ je prováděn zpravidla každou první středu v měsíci ve 

12.00 hod. V případě zjištěných závad se tato skutečnost oznamuje Hasičskému záchrannému 

sboru kraje. [11] 

 

 

Obrázek 3: Schematický průběh akustického signálu „Zkouška sirén“ rotační sirénou 

           [12] 
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6.2.2 Ukrytí a evakuace obyvatel obce 

Jak ukryti, tak i vlastní evakuace obyvatelstva musí byt přiměřeně a odpovídat hrozícímu 

nebezpečí. Při evakuaci je obecni úřad oprávněn využiti všech složek IZS k zajištěni vyklizeni 

ohrožených zón a to v případě nebezpečí i za použití donuceni. Ukrytí nebo evakuace osob se 

uskutečňuje na základě vzniklé situace okamžitě nebo postupně dle připravených plánů. K 

ukrytí a evakuaci poskytovat včasné a přesné informace obyvatelům obce. [11]  

Ukrytí 

Ukryti osob v mírových podmínkách, např. při uniku nebezpečných látek se zabezpečuje 

v budovách s využitím jejich přirozených ochranných vlastnosti, uzavřením a utěsněním oken, 

dveří, vypnuti ventilace apod. Improvizované a stále úkryty se využívají ve válečném stavu. 

Improvizovaným úkrytem (dále jen IU) může byt např. rodinný dům, byt v panelovém domě, 

kancelář, prodejna a všechna další místa, kde lze uskutečnit opatření na ochranu obyvatel.  

Evakuace 

Evakuaci se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického 

zařízení, případně strojů a materiálů k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst 

ohrožených mimořádnou událostí. Vlastní evakuace se provádí z míst ohrožených 

mimořádnou událostí do míst, která zajišťuji pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování 

a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění. Evakuace se vztahuje na všechny 

osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na 

záchranných pracích, na řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost. 

Přednostně se evakuace plánuje pro děti do 15 let, pacienty ve zdravotnických zařízeních, 

osoby umístěné v sociálních zařízeních, osoby zdravotně postižené, doprovod osob zde 

uvedených. [11]  
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7 Analýza a hodnocení rizik 
Analýza a hodnocení rizik jsou postupy, které přispívají k potřebám řízení a tvoří základ pro 

tvorbu rozhodovacího procesu. Cílem analýzy a hodnocení rizik, je vytvoření seznamu 

událostí tvořícího nebezpečné situace ovlivňující dění a chod organizace. Na základě tohoto 

seznamu je zpracovatelem navrhnuta studie, která má za cíl posoudit pravděpodobnost vzniku 

těchto mimořádných událostí. Podle velikosti a složitosti procesu se používají různé druhy 

metod, které jsou na základě zkušeností pracovního týmu, dostupnosti informací a stanovení 

cíle a postupů, vhodné k vypracování samotné metody. 

Typy analýzy 

 kvalitativní - identifikace zdrojů rizika, analýzy příčin a následků a jejich 

souvislosti 

 kvantitativní - určeni četnosti, frekvence scénářů havárií a hodnoceni 

následků 

Obecné postupy k provádění analýzy: 

 stanovení cílů analýzy 

 výčet možných událostí, jejich zdrojů 

 vyhodnocení pravděpodobnosti vzniku mimořádné události 

 vyhodnocení následků 

 stanovení přijatelnosti rizika vzniku mimořádné události 

 navrhnutí opatření ke snížení rizika [13] 
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7.1 Základní metody analýzy rizik 

Pro analýzu a hodnocení rizik je v současné době k dispozici nepřeberné množství metodik a 

různých druhů softwarových nástrojů. V této části jsem vyzdvihnul několik nejvýznamnějších 

a nejčastěji používaných metod, které slouží pro analýzu a hodnocení rizik v objektech. Pro 

analýzu územního celku, jsem jako nejvhodnější metodu vybral analýzu pomocí softwarového 

programu SFERA. 

Checklist Analysis (kontrolní seznam)  

Jednoduchá metoda, při které jsou kladeny otázky na nedostatky a odlišnosti provozního 

postupu, umožňující tak navrhnout bezpečnostní zlepšení. 

What - If Analysis (analýza ''co se stane, když….'') 

Metoda založena na brainstormingu, kdy zkušený tým klade otázky k identifikaci havarijní 

situace. Následně hledá společně odpovědi na příslušné otázky a doporučuje vhodná opatření. 

What – If / Checklist Analysis (''co se stane, když'' / kontrolní seznam) 

Jde o kombinaci tvůrčího přístupu metody „Co se stane když…“ využívajícího brainstorming 

a systematického charakteru Kontrolního seznamu [14] 

Fault Tree Analysis (analýza stromem poruch) 

FTA je grafická, deduktivní metoda, která vyhledává jednotlivé havárie případně systémové 

chyby a určuje příčiny těchto událostí. Postupuje se od vrcholové události k jejím příčinám. 

[14] 

Event Tree Analysis (analýza stromem událostí)   

ETA je metoda, která graficky vyjadřuje možné výsledky havárie vyplývající z iniciační 

události. ETA se zabývá dalším rozvojem události a tak poskytuje přehled o výši 

pravděpodobností možných výsledných událostí. [14] 
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Failure Models and Effects Analysis (analýza příčin a následků poruch) 

Metoda FMEA je tabulková metoda, která sestavuje jednotlivé příčiny poruch a jejich 

následků do tabulky. Výsledkem je kvalitativní systematický seznam zařízení, jejich poruch a 

následků a vyhodnocením pro zlepšení bezpečnosti. [14] 

Human Reliability Analysis (analýza lidského faktoru) 

Cílem metody HRA je identifikovat lidské chyby, jejich příčiny a následky. Principem této 

analýzy jsou dotazy na charakter prostředí, dovednosti, znalosti a schopnosti zaměstnanců.     

[14] 

Analýza rizik prostřednictvím programu SFERA  

Pro svou práci jsem si vybral softwarový nástroj SFERA, který slouží pro analytickou práci 

nebo rozhodovací proces. Je to program vyvinutý speciálně pro analýzu rizik území a 

vnitřních plánů objektů. Obecně lze tento program využít všude tam, kde je možné daný 

systém identifikovat jeho strukturou, jeho chováním a kdy lze v návaznosti na předchozí 

popsat určité parametry vstupů a výstupů v jednotném systému vzájemné měřitelnosti 

porovnávaných prvků. Konstrukce programu SFERA umožňuje řešení složitých problémů 

týmovou prací. Lze řešit několik analýz nebo rozhodovacích variant najednou a paralelně 

porovnávat výsledky. Program rovněž umožňuje řešit problém neviditelných cyklických 

vztahů uvnitř struktury. Výsledkem je poté zápis do databáze analytických závěrů, návrh a 

zapracováni hodnotových kriterii do výpočtů, vypočet zranitelnosti jednotlivých rizik s 

ohledem na časové parametry, export vypočítaných dat do formátu xls., doc., případně html 

stránek a zobrazeni výsledků do vývojového stromu nebo orientačního grafu. [2] 
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8 Obec Lhota 
Obec Lhota leží v kopcovitém terénu Žilinského vrchu (468,9 m. n. m.) v mírně zvlněné 

krajině na okraji chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Sama obec leží na okraji zalesněné 

části, velká část jejího katastrálního území je však křivoklátskými lesy pokryta. Ve 

vzdálenosti 10 km severovýchodně od obce se nachází Statutární město Kladno. Nejbližší 

obec, s kterou má obec úzké vztahy, je obec Žilina, vzdálená 1 km. Obec administrativně 

zpravuje i osadu Ploskov, která je od obce vzdálená 6 km severozápadním směrem. V příloze 

č. 1 je vyobrazena mapa okolí obce Lhota. 

Obec spadá do mírně teplé a mírně suché oblasti, která je charakterizována dlouhým, teplým a 

suchým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a podzimem, krátkou, 

mírně teplou a suchou zimou. Průměrná roční teplota 7 – 8 °C, průměrné roční srážky jsou 

500 – 550 mm. Nejvíce srážek spadne v červenci, okolo 80 mm, minimální úhrn srážek 

připadá na únor, kolem 27 mm. Sněhová pokrývka se v oblasti udrží kolem 50 dnů s 

maximální průměrnou výškou sněhu 20 cm. Převažující směr větrů je západní až jihozápadní.  

Obec leží v geomorfologickém celku Křivoklátské vrchoviny. V průběhu čtvrtohor rozdělilo 

hluboké údolí Berounky Křivoklátskou vrchovinu na severní, levobřežní část – Lánskou 

pahorkatinu a jižní, pravobřežní - Zbirožskou vrchovinu. Obec leží v severovýchodní části 

Lánské pahorkatiny. Pro Lánskou pahorkatinu je typický spíše mírně členitý povrch na 

starohorních břidlicích. V příloze č. 2 je zobrazena geologická mapa okolí obce. 

Podél západní a severozápadní hranice obce se táhnou rozsáhlé lesní porosty o celkové 

výměře 747,44 ha. Lesní porosty jsou většinou jehličnaté, zastoupené převážně smrkem, 

borovicí a v menší míře i modřínem. Z listnatých dřevin má největší podíl na skladbě lesa 

dub, v menší míře pak buk, lípa a habr.  
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8.1 Historie obce 

Doklad nejstarším osídlení lhoteckého katastru poskytuje skupina pravěkých mohyl z období 

mladší doby bronzové. Vznik obce zřejmě souvisí s vnitřní kolonizací země ve druhé 

polovině 13. století. První písemné zprávy o Lhotě pocházejí z druhé poloviny 14. století. 

Během husitských válek připadla Lhota ke Křívoklátsku a pak se stala součástí 

křivoklátského, královského panství. V roce 1658 bylo celé křivoklátské panství i s Lhotou 

zastaveno císařem Leopoldem I. na tři roky Janu Adolfovi Schwarzenberkovi, posléze pak 

prodáno Arnoštovi Josefu z Valdštejna. Sňatkem jeho vnučky Maria Anny přechází pak tento 

majetek na dlouhá léta pod Furstenberskou správu. Dějiny Lhoty jsou tak na dlouhá léta 

spjaty s dějinami Křivoklátska. Novodobé dějiny Lhoty jsou spojeny zejména s rozvojem 

hornictví a hutnictví na Kladensku. Po válce se zcela změnil vzhled obce i život v ní. 

V padesátých letech byly vystěhovány rodiny z největších statků. Budovy převzalo místní 

zemědělské družstvo a z velké části je zdevastovalo. Od roku 1994 se obec plně věnuje svému 

rozvoji. V roce 1997 získala obec dotaci a půjčku na výstavbu čistírny odpadních vod a 

splaškové kanalizace. S tím souviselo i vybudování asfaltového povrchu na silnicích a nových 

chodníků. V roce 2000 započala plynofikace obce. [16] 

8.2 Základní informace o obci Lhota   

Znak obce je charakteristický tím, že v zeleném štítě je vyobrazen list kaštanu. Toto 

vyobrazení má své historické opodstatní, neboť lhoteckou oblastí kdysi křižovala středověká 

obchodní stezka na trase  Praha přes území Lhoty až na Křivoklát. Na bývalou stezku dnes 

upomíná vzrostlé stromořadí letitých kaštanů, podle nichž získala alej i své novodobé 

pojmenování: "Kaštanka". 

 .  

Obrázek 4: Znak obce 
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8.2.1 Základní údaje 

Stutus:    Obec 

Kraj:     Středočeský 

Okres:    Kladno 

Obec s rozšířenou působností: Kladno 

Pověřená obec:   Kladno 

Katastrální výměra:   11,69 km2 

Počet obyvatel:   580 (2. 10. 2006) 

Zeměpisná šířka:   50° 05' 17" severní šířky 

Zeměpisná délka:   14° 00' 43" východní délky 

Nadmořská výška:   400 m. n. m  

PSČ:     273 01 

Adresa obecního úřadu:  Požárníků 180, Lhota 273 01 

Starostka:    Jana Nováková 

Oficiální web:   www.lhotaukladna.cz 

 

Drobní podnikatelé v obci 

Na území obce provozují svojí živnost pouze drobní podnikatelé. Jedná se o provoz dvou 

hostinských zařízení, tří autoservisů, jedné kovárny a truhlárny. V bývalém zemědělském 

družstvu se nyní nachází výroba pelet. 
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8.3 Současná opatření k ochraně obyvatel 

K hlavním opatřením pro ochranu obyvatel v obci Lhota patří varováni, evakuace a ukrytí 

osob před hrozícím nebezpečím.  

8.3.1 Varování obyvatelstva 

Varování obyvatelstva je zajištěno rotační sirénou DS 977. Siréna je umístěnou vedle 

obecního úřadu a je zařazena do SJVV. Umístění rotační sirény je zobrazeno v příloze č. 3. 

Dosah zvukového signálu je až 5 km ve směru větru. Jelikož rotační siréna neumí přenést 

verbální informaci, slouží pro potřeby informování obyvatelstva místní rozhlas nebo 

hromadné sdělovací prostředky, případně jiné dostupné prostředky.   

 

Obrázek 5: Rotační siréna DS 977 

 

8.3.2 Evakuace 

V obci Lhota nejsou pro potřeby ochrany obyvatel provedena jakákoliv evakuační opatření 

před mimořádnými událostmi. Není zpracován plán evakuace ani další nezbytná opatření 

k zabezpečení evakuace. Tyto skutečnosti budou dále řešeny v části zabývající se návrhem 

k ochraně obyvatelstva v obci. 

8.3.3 Ukrytí obyvatelstva v obci 

V obci Lhota není vypracován plán ukrytí obyvatelstva. Součástí plánu ukrytí je i přehled 

improvizovaných úkrytu na území obce, toto opatření bude řešeno v části návrhu a opatření 

k ochraně obyvatel v obci. 
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9 Analýza možného ohrožení obce Lhota 
Cílem bakalářské práce je optimalizovat úkoly k zabezpečení ochrany obyvatelstva v obci. 

Abych mohl optimalizovat jednotlivé úkoly je nejdříve nutné provést analýzu možného 

ohrožení obce jednotlivými mimořádnými událostmi, které jsou pro danou oblast 

nejpravděpodobnější. Pro tuto analýzu jsem použil softwarový nástroj SFERA. 

9.1 Úvodní část analýzy rizik 

Úvodní část se zabývá kvalitativní analýzou možných typů jednotlivých mimořádných 

událostí, ke kterým může dojít na území obce. Pro tuto úvodní část je nutné sestavit tabulku 

mimořádných událostí a jejich zkratek. K jednotlivým událostem je třeba doplnit hodnotu 

pravděpodobnosti výskytu dané události za určité časové období v exponenciálním tvaru. Při 

získávání údajů ke zpracování vstupní pravděpodobnosti, se musím spolehnout na 

kvalifikovaný odhad možnosti výskytu jednotlivých událostí na daném území a také musím 

brát ohled na historická fakta, která doplňují informace o možném výskytu mimořádné 

události na území obce. Pro tyto účely jsem použil informace z místních kronik a rovněž 

jednotlivé informace poskytnuty zdejšími lhoteckými obyvateli. K sestavení vstupní 

pravděpodobnosti slouží tabulka pravděpodobností. Pravděpodobnostní tabulka je součástí 

přílohy č. 4.  
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9.1.1 Tabulka mimořádných událostí 

Jak již bylo zmíněno, úvodní část se zabývá sestavením tabulky jednotlivých událostí 

ohrožující území obce Lhota. 

Tabulka 1: Mimořádné události. 

Poř. č Typ mimořádné události Zkratka Pravděpodobnost 

1 Požár POŽ 5.4765E-04 
2 Rozsáhlý lesní požár RLP 1.3689E-04 
3 Sněhová kalamita SNK 1.3699E-03 
4 Vichřice, orkán VICH 1.3699E-03 
5 Bouřky, krupobití BOU 2.7397E-03 
6 Dlouho trvající vedro a sucho VSU 5.4765E-04 
7 Sesuv půdy SEP 2.7397E-05 
8 Havárie v silniční dopravě HSD 2.7397E-03 
9 Epidemie – hromadné nákazy osob EPD 5.4765E-04 

10 Epizootie – hromadné nákazy zvířat EPZ 5.4765E-04 
11 Epifytie – hromadné nákazy polních 

kultur 
EPF 2.7397E-04 

12 Dlouhotrvající narušení dodávek el. en. DNE 2.7397E-04 
13 Dlouhotrvající narušení dodávek plynu DNDP 2.7397E-04 
14 Dlouhotrvající narušení dodávek pit. 

vody 
DNP 2.7397E-04 

15 Dlouhotrvající narušení dodávek 
potravin 

DNPO 2.7397E-05 

16 Povodně a záplavy POV 2.7397E-04 
17 Havárie v letecké dopravě HLD 3.9108E-05 
18 Zemětřesení ZEM 2.7397E-05 
19 Terorizmus TER 2.7397E-05 
20 Ozbrojený konflikt, válka OZK 5.4765E-05 
21 Pád kosmických těles PKT 1.8252E-11 
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9.2 Vzájemné ovlivnění událostí 

Další části programu SFERA je kvantitativní zhodnocení jednotlivých událostí a jejich 

vzájemné provázanosti. Pro provedení této části analýzy je potřeba sestavit matici prvků a 

z nich vytvořit kontingenční tabulku. Z této tabulky je následně možné vyčíst, jak se dané 

události vzájemně ovlivňují. Příloha č. 5 obsahuje kontingenční tabulku. 

Po přepočítání jednotlivých prvků, se pokračuje dalším a hlavním výpočtem, kdy se 

jednotlivým událostem přiřadí hodnota zranitelnosti. Pro tyto účely jsem stanovil následující 

kritéria zranitelnosti: lidé, budovy, životní prostředí (ZP), zvířata (Zvir.) a ekonomické 

záležitosti (Ekono.). 

Obrázek 6: Ukázka tabulky hodnot prvků 
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9.3 Výsledná analýza 

Závěrečná část se již zabývá vyhodnocením výsledných údajů, které jsem získal po přepočtu 

dané tabulky hodnot. Pro lepší zobrazení jsem výslednou tabulku hodnot jednotlivých prvků 

exportoval do srozumitelnějšího formátu programu EXCEL. Z této tabulky jsou následně 

vytvořeny grafy, které slouží pro lepší znázornění daných výsledků. Výsledná tabulka hodnot 

prvků je zobrazena v příloze č. 6. 

Z výsledků analýzy jednoznačně vyplynulo, že pro obec Lhota je nejnebezpečnější událost 

vznik požáru, následována havárii v silniční dopravě a rozsáhlým lesním požárem. Opatření 

proti těmto událostem budou řešena v další části této práce. 

Graf č. 1 vyjadřuje zranitelnost jednotlivých událostí. Zranitelnost vypovídá o tom, jak daná 

událost zasáhne dané území a toto území poškodí. Pro tyto účely jsem stanovil jednotlivé 

hodnoty kritérií zranitelnosti. Událost může mít zraňující účinky na lidi, budovy, zvířata, 

životní prostředí a celkovou ekonomiku. Tato kritéria byla použita i při vyhodnocení a 

následně zpracovány do výsledků. Jak vyplývá z grafu, bude mít největší devastující účinek 

na zranitelnost obce mimořádná událost pádu kosmického tělesa (44%), následována havárií 

v letecké dopravě (40,5%) a požárem (36,5%). Prvky na ose x jsou zkratky použité z tabulky 

č. 1- mimořádné události. 
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Grafu č. 2 jednoznačně identifikuje, jaké postavení a vliv bude mít daná událost ze všech 

možných mimořádných událostí. Graf v podstatě vyjadřuje, nejpravděpodobnější mimořádnou 

událost, která může na území obce nastat. Vypovídací hodnota grafu říká, že největší vliv 

bude mít požár, který vznikne v 17,80 %. V pořadí další je poté vznik havárie v silniční 

dopravě (11,60%) a jako další mimořádná událost je možnost vzniku rozsáhlého lesního 

požáru.(10,80%) 
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10 Návrh opatření k ochraně obyvatelstva v obci 
Návrh opatření k ochraně obyvatelstva v obci Lhota se bude týkat stávajících úkolů 

k zabezpečení ochrany obyvatelstva a to hlavně vypracováním nezbytně nutných opatření 

k provedení evakuace a ukrytí obyvatelstva. Součástí návrhu bude i provedení opatření na 

základě získaných výsledků z programu SFERA. 

10.1 Varování a informování obyvatelstva 

Současný stav plně vyhovuje k tomu, aby obyvatelstvo bylo dostatečně varováno a 

informováno. K tomuto účelu slouží v obci jedna siréna a k informování místní rozhlas, kdy 

je těmito prostředky pokryto celé území obce Lhota. Siréna DS 977 slouží především ke 

svolávání jednotek sboru dobrovolných hasičů, kteří jsou ve Lhotě již od roku 1882. Jedná se 

o jednotku sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností kategorie JPO III. Jako 

přijatá opatření bych zvolil modernizaci samotné sirény, jelikož výroba této sirény skončila 

v roce 1989 v bývalé Německé demokratické republice. V případě investice do nové sirény, 

která bude elektronická a s výkonem větším než 2400 Wattů, vzhledem k poloze a rozlehlosti 

obce, je potřeba počítat s vysokými pořizovacími náklady, které se pohybují v rozmezí 200 až 

300 tisíc Kč.  

10.2 Evakuování obyvatelstva 

Je jedním z nejúčinnějších a nerozšířenějších způsobů kolektivní ochrany obyvatelstva. Jedná 

se o souhrn opatření směřujících k organizovanému přemístění osob, hospodářského zvířectva 

a věcných prostředků z ohroženého prostoru na jiné území. Provádí se z míst ohrožených 

mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování 

a stravování. [3]  

Evakuace se přednostně plánuje pro děti do 15 let, pro osoby ve zdravotnických a sociálních 

zařízeních, zdravotně postižené a pro doprovod těchto osob. 

V podmínkách obce Lhota není pro potřeby ochrany obyvatel zpracován plán evakuace, proto 

navrhuji vypracovat plán evakuace obyvatel. Evakuační plán obsahuje zásady provádění 

evakuace, rozsah evakuačních opatření, zabezpečení evakuace, orgány pro řízení evakuace a 

způsob jejich vyrozumění a rozdělení odpovědnosti za provedení evakuace obyvatelstva. Pro 
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potřeby obyvatel obce jsem navrhnul evakuační trasy, evakuační střediska a příjmová 

střediska. Ostatní opatření budou řešena v dalších částech plánu evakuace.  

10.2.1 Evakuační střediska v obci 

Pro obyvatele obce není v současné době vytipován žádny objekt, který by mohl sloužit jako 

evakuační středisko. Pro tyto účely se jeví jako nejideálnější řešení zařadit do evakuačního 

střediska místní kulturní zařízení U Splavu. Jedná se o nově zrekonstruovanou budovu 

v samotném středu obce s vlastním sálem. Budova je sestavena ze dvou nadzemních podlaží 

s možností provizorní ubytovací kapacity pro 100 – 150 osob. Součástí objektu je i 

restaurační zařízení, které by posloužilo jako provizorní jídelna. Jako druhý objekt, který by 

mohl dočasně plnit funkci evakuačního střediska je objekt restauračního zařízení s přilehlým 

sálem Pod Lipami. Zděná budova z původní výstavby by v případě ohrožení obyvatel obce 

mohla zabezpečit 100 občanů. 

Adresy evakuačních středisek v obci: 

Evakuační středisko č. 1:  Kulturní klub U Splavu  

U Splavu 21 

Lhota, 273 01 

 

Evakuační středisko č. 2:  Restaurační zařízení Pod Lipami 

     Kladenská 12 

     Lhota, 273 01 

 

10.2.2 Evakuační trasy 

Pro obec Lhota jsou možné pouze tři evakuační trasy. Jedná se o navržení evakuačních tras k 

sousedním vesnicím, Žilina, Dolní Bezděkov a Bratronice. Příloha č. 7 naznačuje, kudy 

povedou dané evakuační trasy. 

Evakuační trasa č. 1. Jedná se o evakuační trasu severním směrem k sousední vesnice Žilina, 

kde je dostatečný počet příjmových středisek pro obyvatele, neboť v dané obci se nachází 
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kulturní zařízení s přilehlým kinosálem, penzion a také základní škola. Tyto objekty jsou 

schopné pojmout až 500 osob. Délka navrhované trasy je 1,5 km.  

Evakuační trasa č. 2. Jihovýchodním směrem leží obec Dolní Bezděkov, tímto směrem se 

bude upínat evakuační trasa č. 2. Příjmovým střediskem zde bude kulturní zařízení 

s přilehlým sálem a restauračním zařízením o celkové kapacitě 150 osob. Délka trasy je cca 3 

km. 

Evakuační trasa č. 3. Tato trasa je pro obyvatele obce nejmíň vhodná, jelikož se bude jednat o 

přemístění v kopcovitém terénu k obci zvané Bratronice, vzdálené 5 kilometrů, což není 

zrovna ideální zvlášť pro obyvatelé důchodového věku. V obci Lhota je registrováno cca 370 

obyvatel v produktivním věku. Průměrný věk obyvatel obce je 42 let. [15] Jako příjmová 

střediska jsou vytipovány objekty základní školy a kulturního zařízení s přilehlým sálem. Oba 

objekty jsou schopny pojmout až 450 obyvatel. 

Adresy přijímacích středisek v okolních obcích: 

Obec Žilina:  

přijímací středisko č. 1  Základní škola Žilina 

     Kladenská 75 

     Žilina, 273 01 

přijímací středisko č. 2  Kulturní zařízení Žilina 

     Žilinská 38 

     Žilina, 273 01 

přijímací středisko č. 3  Penzion Žilina 

     Družecká 153 

     Žilina, 273 01 
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Obec Dolní Bezděkov 

přijímací středisko č. 1  Kulturní zařízení Na Dolňáku 

     Bratronice – Dolní Bezděkov 22 

     273 62 

 

Obec Bratronice 

přijímací středisko č. 1  Kulturní zařízení Sokolovna 

     Bratronice 121 

     273 63 

přijímací středisko č. 2  Základní škola Bratronice 

     Bratronice 76 

     273 63 

 

 

10.3 Ukrytí obyvatel 

V současné době není pro potřeby obyvatel vypracován plán ukrytí. Ochrana obyvatelstva 

v případě nutností ukrytí, bude postavena na základě budování improvizovaného ukrytí. 

Pomocí rozeslaných brožur, které obsahují základní údaje o budování IÚ, budou obyvatelé 

dostatečně informování. 

Improvizované ukrytí se budují v místech, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít stálých 

krytů. Budují se k ochraně obyvatelstva před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé 

radiace, kontaminace radioaktivním prachem a proti účinkům zbraní hromadného ničení v 

případě nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a v době válečného stavu. IÚ je vybraný 

vyhovující prostor ve vhodných částech domů, bytů, provozních a výrobních objektů, který 

bude pro potřeby zabezpečení ukrytí upraven. Výběr vhodného prostoru ke zřízení IÚ se 

provádí v mírovém stavu. Prostory budou upravovány svépomocí fyzickými a právnickými 

osobami pro jejich ochranu a pro ochranu jejich zaměstnanců s využitím vlastních 

materiálních a finančních zdrojů. [3] 
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10.4 Opatření proti mimořádným událostem 

Z analytického posouzení daného území obce Lhota programem SFERA vyplynulo, že 

největší hrozbou pro obyvatele bude mimořádná událost související se vznikem požáru, 

následována havárií v silniční dopravě a rozsáhlým lesním požárem viz příloha č. 5.  

Požáry 

Jelikož se na území obce nacházejí podnikatelské subjekty, které svým provozem mohou 

zapříčinit vznik této mimořádné události – ať už se jedná o kovárnu, kde může vzniknout 

požár z důvodu přeskočení jiskry, či neodbornou manipulací se žhavými výrobky, či se bude 

jednat o autoservis, ve kterém se nacházejí nebezpečné látky, které můžou zapříčinit vznik 

požáru nebo v případě hostinských provozů, kde může dojít k neodporné manipulaci s ohněm, 

především je nutné odpovědné osoby důrazně proškolit v oblasti požární ochrany. U 

jednotlivých provozů zvýšit vybavení věcnými prostředky požární ochrany tedy hasicími 

přístroji. Zaměstnance jednotlivých subjektů seznámit s chováním v případě propuknutí 

požáru pomocí požárních poplachových směrnic. Toto všechno jsou opatření, která by měla 

vést ke zmírnění dopadů, jenž může vyvolat tato událost.  

Havárie v silniční dopravě 

Územím obce vedou pouze silnice místního významu. Nejvytíženějším úsekem je silnice 

vedoucí přes území obcí Žilina – Lhota – Bratronice. V obci nejsou navrhnuta žádná opatření, 

která by vedla ke snížení vzniku této události. Dopravní nehoda vzniká především díky 

lidskému selhání, důvody můžou být zřejmé - jsou to nejčastěji nepřiměřená rychlost, požití 

alkoholických nápojů před jízdou, mikrospánek, nezkušenost řidičů, technické závady na 

vozidlech a další. Jako přijatelná řešení se jeví instalace radarového systému ke snížení 

rychlosti na obou stranách obce. Rovněž vybavení silnice nízkými retardéry pro zpomalení 

jedoucích vozidel může vést ke snížení nehodovosti. Také instalace bezpečnostních 

psychologických značek bude mít své opodstatnění. 

Rozsáhlé lesní požáry 

Můžou vzniknout, jak zapříčiněním lidské činnosti, tak i přírodními vlivy. Jak jíž bylo 

zmíněno, lesní porosty v katastru obce zaujímají plochu o výměře necelých 750 ha., příloha č. 
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8 znázorňuje katastrální výměr obce. Převážná část lesa je orientovaná na jihozápad a západ a 

v důsledku síly a směru větru, který je pro danou oblast charakterizován nejčastěji západním 

až jihozápadním směrem, se předpokládá, že dojde k zasažení velkého území, pokud nedojde 

k včasnému zásahu. Stanovit ochranu lesních porostů před přírodními vlivy nemůžeme. Svou 

preventivní činností můžeme přispět k tomu, že v důsledku lidského selhání nebude docházet 

ke vzniku požáru v lesním prostředí. Jako preventivní činnost bych zavedl na všech 

základních školách výchovné kroužky z oblasti požární ochrany. Lhotecké děti mají výhodu 

v tom, že jim místní jednotka sboru dobrovolných hasičů umožňuje pořádat každou středu 

hasičské dny, kde se děti sportovně vyžijí a naučí základům požární ochrany. Pro dospělé 

jedince bych v obci zřídil aspoň dvakrát do roka semináře z oblasti požární ochrany. 
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11 Závěr.  
Záměrem této bakalářské práce, je vytvořit ucelený přehled informací o tom, jak bude 

zabezpečena ochrana obyvatelstva v obci a to na základě provedené analýzy možného 

ohrožení obce Lhota, jednotlivými mimořádnými událostmi. Pro analytické vyjádření 

nebezpečnosti jednotlivých události, jsem si vybral softwarový nástroj SFERA, který je svou 

konfigurací nastaven tak, aby vyhodnotil nejpravděpodobnější možnost nebezpečí na daném 

území. Tento program byl specielně vyvinut pro analýzu rizik území. Díky jeho pomoci jsem 

mohl analyzovat možné nebezpečí na území obce Lhota a na základě získaných výsledků, 

navrhnout přijatelná opatření k ochraně obyvatel. 

Cílem bakalářské práce, bylo vyhledat nejvážnější rizika pro území obce Lhota a navrhnout 

příslušná opatření k zabezpečení ochrany obyvatelstva. Z výsledků je patrné, že pro obec je 

nejvážnějším nebezpečím požár, následovaný havárii v silniční dopravě a rozsáhlým lesním 

požárem. Navržená opatření směřovala právě k minimalizaci následků těchto událostí. Cílem 

bylo rovněž popsat obecné postupy, jenž musí obec řešit při vzniku mimořádné události Tyto 

cíle se mi podařilo splnit. 

Přínosem bakalářské práce pro praktické využití, je vytvoření souhrnných informací pro 

orgány obce. Rovněž práce ukazuje na připravenost obce řešit mimořádné události a také, jak 

zdokonalit současné opatření k ochraně obyvatel obce Lhota. Bakalářská práce poslouží i 

potřebám samotných obyvatel, neboť se z ní dozví, jak se zachovat při vzniku mimořádné 

události. Práce může rovněž posloužit jako studijní materiál. 
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