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Anotace 

 

KŘIŢANOVÁ, Veronika. Bezpečnostní studie obce Rybí, okr. Nový Jičín. Ostrava: Fakulta 

bezpečnostního inţenýrství, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2011, Bakalářská práce, 

Vedoucí bakalářské práce Doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. 

 

Klíčová slova: bezpečnost, analýza, riziko, opatření 

 

Bakalářská práce je sestavena do tří částí. V úvodu je popsáno analyzované území, 

následuje analýza rizik na území obce. V další části je popsán bezpečnostní systém obce. 

V závěru práce jsou definována opatření při určitých mimořádných událostech. 

 

 

 

The annotation 

 

KŘIŢANOVÁ, Veronika. Security Study for the Municipality of Rybí, Nový Jičín District. 

Ostrava: Fakulty of Safety Engineering, VŠB – Technical University of Ostrava, 2011, 

Bachelor thesis, Head of the bachelor thesis Doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. 

 

Key words: safety, analysis, risk, precaution 

 

This work consists of three parts. The first part describes analysis area which is 

followed by analysis of potential risk in the urban area. The second part describes security 

system of the urban area. In conclusion, there are arrangements and provisions in certain 

extreme situations defined. 
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1. Úvod 

 Nacházíme se v době, kdy vzrůstající počet bezpečnostních hrozeb ohroţuje všechny 

skupiny obyvatel na všech kontinentech. Narůstá mnoţství kriminálních činů, havárií na 

průmyslových zařízení, a také teroristických činů. Terorismus je fenomén 21. století a 

neustupuje. Je tomu právě naopak. Působením lidské činnosti a přírody stoupá počet ţivelních 

katastrof, které mají na svědomí stovky aţ tisíce lidských ţivotů a obrovské materiální škody. 

Je ohroţována bezpečnost nejenom lidí, ale i zvířat, majetku. 

 

 Bezpečnost v České republice je zajišťována na všech úrovních veřejné správy. Na 

úrovni základních územních samosprávných celků by se mělo jednat hlavně o zajištění 

bezpečnosti obyvatelstva a jejich majetku. Bezpečnost bude fungovat, pokud budou 

v rovnováze tři důleţité aspekty, kterými jsou: společnost, ekonomika a ţivotní prostředí. 

Tyto tři body jsou spojeny s udrţitelným rozvojem a ten je důleţitý pro rozvoj a budoucnost 

obce. 

 

Pojem bezpečnost je podle terminologického slovníku krizového řízení a obrany státu 

vysvětlen jako stav, kdy je systém schopen odolávat známým a předvídatelným vnějším a 

vnitřním hrozbám, které mohou negativně působit proti jednotlivým prvkům (případně 

celému systému) tak, aby byla zachována struktura systému, jeho stabilita, spolehlivost a 

chování v souladu s cílovostí. Je to tedy míra stability systému a jeho primární a sekundární 

adaptace.[8] 

 

Cílem bakalářské práce je vypracování bezpečnostní studie obce Rybí. Pro řešení 

studie byly zvoleny následující oblasti: analýza výskytu mimořádných událostí, zjištění a 

vyhodnocení současného stavu a prezentace řešení mimořádných událostí. 

 

Tato bezpečnostní studie by měla poslouţit orgánům obce k vyhodnocení stávající 

situace v obci a hledat nová řešení, která přispějí ke zlepšení bezpečnostní situace a 

zlepšování udrţitelného rozvoje obce. 
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2. Rešerše literatury 

 MARTÍNEK, B.; ADAMEC, V.; HANUŠKA, Z.:  Řešení mimořádných událostí a 

krizových situacích : Příručka pro starosty obcí a referenty prevence Sdruţení hasičů Čech, 

Moravy a Slezska [6] 

Tato příručka slouţí orgánům obcí, jak postupovat při zdolávání mimořádných událostí a 

krizových situací. Věnuje se přípravě na mimořádnou událost a ochranu obyvatelstva, aţ ke 

koordinaci likvidačních a záchranných prací v kompetenci obce. Další kapitolou je příprava 

na krizové stavy a jak postupovat po vyhlášení krizového stavu. 

 

  

 ŠENOVSKÝ, M.; ADAMEC, V.; VANĚK, M.: Bezpečnostní plánování [9] 

Publikace se zabývá problematikou managementu a plánování zejména v oblasti krizového 

řízení. V dalších kapitolách je vymezeno bezpečnostní plánování a jeho plánovací aktivity. 

Následně jsou jednotlivé oblasti plánovacích aktivit dokumentovány na poţadavcích 

legislativy.  

 

 

 Methode für die Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz: Bundesamt für 

Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe [7] 

Příručka Metoda pro analýzu rizik v oblasti německé civilní ochrany, popisuje jak správně 

analyzovat rizika různorodých území. Hlavní kritéria analýzy jsou obyvatelstvo, ţivotní 

prostředí, ekonomika, dodávky pitné vody, plynu a další. Metoda se můţe aplikovat na 

všechny úrovně státní správy – tedy i na obce. 

 

 

 HÝLOVÁ, Barbora. Bezpečnostní studie obce. Ostrava, 2010. 45 s. Diplomová práce. 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inţenýrství. 

Akademická práce se zabývá postupem při sestavování bezpečnostní studie. Jednotlivé body 

této studie jsou dále rozpracovány podrobněji. 
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 Vyhláška č.328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného 

záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb. 

Vyhláška stanovuje zásady koordinace sloţek integrovaného záchranného systému při 

společném zásahu. Je rozlišena koordinace sloţek na strategickou, taktickou a operační 

úroveň. Stanovuje obsah dokumentace integrovaného záchranného systému, způsob 

zpracování dokumentace a podrobnosti o stupních poplachu poplachového plánu.[12] 

 

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

Tento zákon řeší základní jednotku samosprávy – obec. Zabývá se problematikou přenesené a 

samostatné působnosti a dozorem nad výkonem těchto působností. Dále se zabývá orgány 

obce a řeší problematiku statutárních měst. 

 

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanovuje sloţky integrovaného záchranného 

systému a jejich působnost. Stanovuje působnost a pravomoc orgánů územních 

samosprávných celků. Vymezuje práva a povinnosti právnických a fyzických osob při 

přípravě na mimořádné události a při záchranných a likvidačních prací a ochraně 

obyvatelstva.[13] 

 

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

ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon stanovuje působnost a pravomoc orgánů územních samosprávných celků a práva a 

povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace nesouvisející se 

zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením. Zákon řeší i problematiku 

kritické infrastruktury a změny týkající se krizového plánu a jeho zpracování.[14] 
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3. Bezpečnostní studie 

Bezpečnostní studie by měla být dokumentem, z kterého bude vedení obce vycházet 

při řešení a zlepšování bezpečnostní situace.  

Studie bude řešit stávající stav v obci z hlediska bezpečnosti a statisticky se zhodnotí  

rizika na daném území. Pomocí analýzy se vyhodnotí, která rizika jsou největší hrozbou . 

Díky analýze bude moţno nalézt opatření a nové návrhy k zajištění bezpečnosti.  

 

3.1.  Obsah bezpečnostní studie 

 INFORMACE O OBCI 

 Informační část obsahuje nejdůleţitější body z celé studie. V první části to je popis 

analyzovaného území. Ten zahrnuje polohu a charakteristiku obce, dále obyvatelstvo, ţivotní 

prostředí, dopravu, občanskou vybavenost, infrastrukturu (dodávky vody, plynu, elektrické 

energie, telekomunikační sítě ), ekonomickou situaci. 

V druhé části se získané údaje o mimořádných událostech statisticky zpracují do tabulek. Tyto 

údaje se pouţijí k samotné analýze. Výsledkem analýzy bude matice rizik, která nám ukáţe 

s jakou pravděpodobností a s jakým dopadem se vyskytnou rizika na území obce. 

 

 BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM OBCE 

 V této kapitole se bude jednat o síly a prostředky, které se podílí na zajišťování 

bezpečnosti a při vzniku mimořádné události jsou povolávány k zásahu. Jsou to sloţky, které 

přímo sídlí na území obce a sloţky, které jsou povolávány z okolních měst a obcí (hasiči, 

zdravotnická záchranná sluţba, policie, technické sluţby). Měly by být vymezeny i 

kompetence jednotlivých orgánů, sloţek a osob a způsob jejich vzájemné spolupráce. 

 

 NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ 

 Navrhovaná opatření budou vycházet také z analýzy rizik. Pokud budou známa rizika, 

pak můţeme ať uţ v rámci prevence nebo během mimořádné události, pouţít některá 

z opatření. Mohou to být praktické činnosti např. úprava koryt řek, stavební úpravy a 

rekonstrukce, aţ organizační a administrativní opatření např. krizový štáb obce atd.  
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3.2.  Schéma bezpečnostní studie 

Z předešlého popisu jednotlivých částí studie se sestaví přehledné schéma. Popíše se 

území, dále se provede analýza rizik. K zajištění bezpečnosti je potřeba se seznámit s 

bezpečnostním systémem obce. Na to navazují kompetence a spolupráce orgánů obce a 

zasahujících sloţek. Výsledkem jsou opatření, která budou pouţita při zdolávání hrozících 

rizik v obci. Toto tvoří bezpečnostní studii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Schéma bezpečnostní studie obce 

 

Při zajišťování bezpečnosti obce je důleţité se řídit právními předpisy. Začíná to 

samotnou prevencí a přípravami na mimořádnou událost, kdy je legislativou dáno, na čem se 

obec bude podílet, a co jsou její povinnosti. To samé platí při vzniku mimořádné události, či 

vyhlášení krizového stavu, kdy v rámci právních předpisů jsou řešeny postupy a spolupráce 

obcí se sloţkami IZS. Hlavním úkolem obcí je ochrana obyvatelstva. 

 

 

 

 

POPIS ÚZEMÍ 

ANALÝZA RIZIK 

BEZPEČNOSTNÍ 

SYSTÉM OBCE 

NAVRHOVANÁ 

OPATŘENÍ 
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4. Informace o obci 

Poloha obce Rybí 

Obec Rybí se nachází v Moravskoslezském kraji. Je součástí obce s rozšířenou 

působností Nový Jičín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Obrázek 2: Obec Rybí, okres Nový Jičín 

 

Historie  

Oblast dnešního Rybího byla osídlena jiţ v pravěku. To dokazují nálezy kamenných 

nástrojů z období středního paleolitu a nález dvou neolitických sekeromlatů v oblasti Rybího. 

Rybí je původně česká obec, jejíţ název je spojován s Rybím potokem. Patřila k hradu 

Štramberku a podle staré pověsti ji v roce 1241 společně se Štramberkem a okolními obcemi 

zničili Tataři. Později postupně připadla fulneckému panství, v roce 1588 byla obec 

odprodána městu Nový Jičín, i později ještě několikrát změnila majitele. Po roce 1918 byla 

samostatnou obcí. V roce 1975 se stala městskou částí města Nového Jičína. Znovu se 

osamostatnila v roce 1991.[2] 
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Charakteristika obce 

Rybí je údolní ves nacházející v Podradhošťské pahorkatině pod jiţním svahem 

Libhošťské Hůrky a severovýchodními svahy Holiváku. Je vzdálená 5,5 km na východ od 

Nového Jičína. Je uzlem tří silnic – Nový Jičín, Kopřivnice, Štramberk. Je součástí přírodního 

parku Podbeskydí. Na katastru obce je registrováno celkem 58 významných krajinných prvků. 

Katastrální území má výměru 902 ha. Hlavní funkcí obce je bydlení, ale plní i funkci 

rekreační a obsluţnou.[1], [10] 

 

Obyvatelstvo 

Od osamostatnění obce v roce 1991 počet obyvatel víceméně stagnuje. Roku 1991 

v obci ţilo 1081 obyvatel a v průběhu dvaceti let vzrostl na 1178. Největší zastoupení má 

skupina od 18 – 59 let, a to 729 lidí. Jelikoţ se obec nachází na hlavním tahu mezi Novým 

Jičínem a Kopřivnicí, většina ekonomicky aktivního obyvatelstva dojíţdí za prací do těchto 

dvou měst. Do obou měst je dobrý přístup.  

V roce 2001 při sčítání lidu, domů a bytů bylo v Rybím 271 trvale obydlených 

domů.[11] Obec patří mezi sídla venkovského typu. Obyvatelé bydlí většinou 

v nízkopodlaţních obytných domcích. Řazení domů je kolem hlavní silnice II/482 a III/4821 a 

kolem místních komunikací (obytné ulice).[10] Kolem domů jsou povětšinou zahrady 

s ovocnými stromy a zahrádkami na pěstování ovoce a zeleniny. 

 

Ţivotní prostředí 

Krajina v obci je velmi hezká a tvarově pestrá. Kolem obce Rybí se nachází lesní půda 

o výměře 286 ha. Ta je kryta většinou smrkovými lesy s příměsi modřínu a bříz. Lesy na 

prudších svazích jsou listnaté nebo smíšené – dominuje buk a dub letní, dále pak třešeň a 

habr. Nelesní zeleň pak charakterizují u toků jasany a olše. Mimo toky to jsou to pásy jasanů a 

dubů. Většina lesních pozemků obhospodařuje Lesní správa ve Frenštátu p. R. Zbytek lesních 

pozemků je v soukromém vlastnictví nebo spravované obcí.  

Zemědělská půda má výměru 541 ha. Orná půda pak zabírá 353 ha. Je vyuţívaná pro 

zemědělské účely, ale dochází k záborům těchto pozemků pro rozvoj bydlení, i k zalesnění. 

Mezi významné krajinné prvky pak patří např.: na Hůrce vozová cesta s Kalíškovou 

skálou, lesní lem s devaterníkem, Fojtův les, Poldův kopec, památné duby s  Boţí mukou, 

vývěr sirovodíkové kyselky, les Libotín a další.[10] , [11] 
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Obcí protékají dva potoky – Klimbach a Rybský potok, do kterého se vlévá malý 

přítok tzv. „Potůčky“. Slévají se v blízkosti křiţovatky směr Závišice – Štramberk a pokračují 

do Závišic.[4] U obce Závišice se vlévají do Sedlnice a pak do řeky Odry. Slouţí hlavně jako 

sběrač sráţkových vod, ale odvádí nedostatečně vyčištěné splaškové odpadní vody. V obci se 

nachází jen rybníky. Mezi ně patří Palkův rybník. Ten je vyuţíván dobrovolnými hasiči jako 

hasičská nádrţ. Dále pak Hrčkův a Hanzelkův rybník. Toky jsou zanášeny nejen 

splaveninami, ale i odpady ze zahrad a jsou znečišťovány. 

Mezi hlavní problémy z hlediska ochrany ţivotního prostředí je neexistující obecní 

kanalizace a s ním problém znečišťování podzemních vod a potoků. Dále je tu malá 

odpovědnost občanů za stav ţivotního prostředí (malé černé skládky). Co ohroţuje ţivotní 

prostředí je nešetrné hospodaření v krajině, sniţování biodiverzity. To znamená, sniţování 

rozmanitosti ţivých organismů a systémů, jichţ jsou tyto organismy součástí. Ohroţení 

představuje i zhoršující se kvalita ovzduší vlivem cenových rozdílů paliv, ale i velkou 

hustotou provozu v obci. 

 

4.1.  Technická infrastruktura 

 

Vodní hospodářství 

Na území obce Rybí se nachází několik technických zařízení pro zásobování pitnou 

vodou. Jsou tu dvě samostatná místní prameniště s vlastními vodojemy, ale i vodojem pro 

akumulaci vody odebírané ze systému ostravského oblastního vodovodu. Rybí je zásobováno 

pitnou vodou jednak ze systému Ostravského oblastního vodovodu (dále pak OOV ) 

z vodojemu Bílá Hora, ale i ze dvou vlastních pramenišť. [10] 

Prameniště „Staré prameny“ (není oploceno) a „ Nové prameny“ (oploceno) se 

nachází v jiţní části Rybího. Největší část obce je zásobována vodojemem napájeným jak 

z prameniště „Nové prameny“, tak i z OOV. Vodojemy v obci jsou vyhovující.  

 

Zásobování elektrickou energií 

Obec Rybí je zásobována elektrickou energií ze tří trafostanic z Nového Jičína. Další 

linka prochází severním okrajem katastru z Lískovce do Nového Jičína. Rozvody jsou řešeny 

vzdušným vedením. V roce 1992 prošly rozvody nízkého napětí (dále jen NN) i rozvody 

veřejného osvětlení rekonstrukcí. Pro stávající zástavbu je to vyhovující stav. Při nárůstu bytů 

v obci by došlo pouze k rozšíření sítě NN.[10] 
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Zásobování teplem a plynem 

Na území obce je z 85 procent provedena plynofikace. K vytápění domů se pouţívá 

zemní plyn, částečně elektřina a tuhá paliva. Plynovodní síť je v obci středotlaká, připojení 

obce je řešeno vysokotlakou plynovodní přípojkou napojenou na plynovod Rybí – Libhošť 

v severozápadní části obce u silnice na Nový Jičín. Zde je umístěna také regulační stanice 

plynu. Napojení budov je řešeno samotnými STL přípojkami.[11] Jelikoţ se v obci nachází 

plynové sondy, musí být dodrţována ochranná a bezpečnostní pásma. 

 

Telekomunikace 

Hlavním sídlem uzlového telefonního obvodu dané oblasti je Nový Jičín s hlavní 

telefonní ústřednou. Obec Rybí má vedlejší telefonní ústřednu. Tato telefonní ústředna je 

dostatečná. V budoucnu se počítá s vybudování digitální ústředny. Bude také nutné provést 

rozsáhlou rekonstrukci a rozšíření telefonní sítě.[10] Na území obce fungují tři mobilní 

operátoři – Telefonica O2 , T –  Mobile a Vodafone.  

 

Doprava 

Přes obec Rybí vede státní silnice II. Třídy č. 482. Je to tzv. sběrná komunikace. 

V severozápadní části obce je napojena na státní silnici I / 48 úrovňovou křiţovatkou.[10] 

Provoz na silnici je velice intenzivní, jelikoţ Rybí leţí na hlavním tahu Nový Jičín – 

Kopřivnice. Existuje přitom minimum prvků zvyšující bezpečnost chodců. Chybí přechody 

pro chodce. Chodníky jsou pouze v centrální a dolní části obce, na horní části, kde se nachází  

mateřská škola, chybí. Pohyb chodců je tedy nejlepší, pokud jsou, tak po chodnících a v jiném 

případě po místních komunikacích. 

 Do okolních měst se občané obce dostanou pravidelnou autobusovou linkou, kterou 

provozuje Veolia Transport a. s. V obci se nachází tři autobusové zastávky. Jejich dosah je 

dobrý pro všechny obyvatele z obce. Ţelezniční trať se v blízkosti obce nevyskytuje. 

Cyklisté vyuţívají cyklistickou stezku vedoucí přes katastr obce a je mimo hlavní 

silnici, která je zatíţena velkým provozem. 

 

Veřejně dopravně prospěšná technická vybavenost 

 Mezi veřejně dopravně technickou vybavenost patří chodníky pro chodce, autobusové 

zastávky, parkoviště pro automobily a cyklistická trasa Beskydy vedena přes katastrální 

území obce. 
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4.2.  Občanská vybavenost 

Budovy a stavby občanské vybavenosti slouţí občanům pro jejich vzdělávání, kulturní 

a sportovní vyţití a mnohé další činnosti. 

 

Mezi vzdělávací zařízení v obci patří budova mateřské školy, která byla postavena 

v 70. letech minulého století. V dnešní době je nutná rekonstrukce této budovy a celková 

kapacita zařízení je pro 60 dětí. Dále se v Rybím nachází budova základní školy Adolfa 

Zábranského. Je skoro 100 let stará, po úpravách a rekonstrukcích, a kapacitně pojme 90 dětí. 

Školu navštěvují pouze děti 1. stupně (1. – 5. třída). Nově je postaven obecní úřad, který byl 

přestěhován z horního konce obce na dolní konec. V budově kromě starosty obce a 

pracovníků obecního úřadu, můţeme navštívit knihovnu s internetem. Provozují se tam 

kadeřnické a masérské sluţby. 

V rámci kulturního vyţití je nejvytíţenější budovou Obecní Beseda. Je to centrum 

společenského dění (plesy, koncerty atd.). Slouţí i jako restaurační zařízení a kapacita sálu je 

pro 150 osob. Pro sportovní účely v obci nalezneme několik zařízení. Jako první, to je, areál 

Sokolovny s Kalimerem a výletištěm. V areálu se nalézá i volejbalové hřiště. V létě se 

pořádají v areálu kulturní akce. Dalším sportovním centrem je fotbalové hřiště a nově 

postavené multifunkční hřiště. V zimě je moţné vyuţít sluţeb dvou lyţařských vleků – 

Polďáku a Kocmínku a zalyţovat si. 

Sluţby občanům, v rámci prodeje potravin, nabízí dva obchody se smíšeným zboţím. 

Jeden se nachází v dolní části obce a druhý v horní části. V „centru“ obce je i pošta. Tu 

mohou občané vyuţívat kaţdý den v otevíracích hodinách. 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů vyuţívá prostor hasičské zbrojnice. Zde mají 

veškeré vybavení a také výjezdový vůz. Objekt kina uţ několik let neslouţí jako kino, ale 

v této době byl prodán a přestavuje se na bytové jednotky, za účelem bydlení. V obci máme i 

několik hospodských zařízení. Tři hospodská zařízení jsou otevřena a dvě jsou z provozních 

důvodů zavřena. Jsou rozprostřena po celé obci. 

Naprosto nevyhovující vybavení je v oblasti zdravotnických a sociálních sluţeb. 

Pouze dvakrát do měsíce dojíţdí dětský doktor do obce. Ordinuje v prostorách hasičské 

zbrojnice, coţ je naprosto nevyhovující. 
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Kulturní památky 

Mezi kulturní památky v obci patří Kostel Nalezení sv. Kříţe s místním hřbitovem. Je 

to lidová stavba z 15. století a patří mezi chráněné kulturní památky. Také čtyři kapličky 

bývalé kříţové cesty procházející obcí patří mezi kulturní památky v obci. 

 

Ekonomika 

Většina ekonomicky aktivního obyvatelstva pracuje v okolních městech jako je Nový 

Jičín ( Visteon Autopal a. s.), Kopřivnice (průmyslová zóna a Tatra Kopřivnice), Příboru, 

Frenštátu pod Radhoštěm. Přímo v obci je pár menších podnikatelů. Jde většinou o drobné 

ţivnostníky, kteří provozují svou činnost bez zaměstnanců, nebo s maximálně třemi 

zaměstnanci.[11] 
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5. SWOT analýza obce Rybí 

Obec Rybí si nechala zpracovat dokument Plán rozvoje obce Rybí, na léta 2008 – 

2013, s výhledem do roku 2020. Dokument se zabývá vizí rozvoje obce v různých směrech a 

je v nich zahrnuta i bezpečnost, ţivotní prostředí, péče o občany atd.[2] 

Zpracovatelé plánu pouţili SWOT analýzu. SWOT je analýza stavu obce z hlediska 

jejich silných stránek, slabých stránek, příleţitostí a ohroţení. Poskytuje tak podklady pro 

formulaci rozvojových směrů a aktivit a strategických cílů. 

 

Mezi silné stránky lze povaţovat: 

 Dobrou dopravní obsluţnost v blízkosti měst Nový Jičín a Kopřivnice s dostatkem 

pracovních příleţitostí 

 Zachování venkovského rázu krajiny, příjemné bydlení 

 Cenné přírodní a kulturní hodnoty na území obce a v jejím okolí 

 Fungující základní systém třídění a sběru odpadů 

 Vyrovnaný rozpočet obce 

 

Mezi slabé stránky lze povaţovat: 

 Technicky nevyhovující stav objektů občanské vybavenosti a škol 

 Chybějící prostory pro sluţby zdravotní péče a sociální sluţby 

 Chybějící kanalizace, čistička odpadních vod a infrastruktura pro novou obytnou zástavbu 

 Nedostatečné bezpečnostní prvky na silnici II. třídy 

 Malá zodpovědnost občanů za stav ţivotního prostředí ( malé černé skládky ) 

 Nedostatečné třídění bio odpadu, kovového odpadu 

 Ztíţení průjezdnosti po vedlejších komunikacích 

 Nedostatečná spoluúčast občanů na rozhodování o veřejných záleţitostech 

 

Mezi příleţitosti obce Rybí lze povaţovat: 

 Existence finanční podpory ze strukturálních fondů EU v programovaném období 2008 – 

2013 

 Připravované rozpočtové rozdělení daňových příjmů ve prospěch obce 

 Zklidnění dopravy po vybudování obchvatu na silnici I/48 
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Mezi hrozby obce lze zařadit: 

 Omezení výstavby rodinných domů v důsledku ochranných pásem plynovodů a vysokého 

napětí 

 Nárůst automobilové dopravy 

 Nedostatečná činnost policie 

 Nešetrné hospodaření v krajině 

 Zhoršování kvality ovzduší vlivem cenových rozdílů paliv 

 Zdraţování sluţeb odpadového hospodářství 

 Zvyšování počtu vandalských činů 

 

Prvním strategickým cílem je ochrana ţivotního prostředí. To zahrnuje modernizaci a 

rozvoj inţenýrských sítí, rozvoj odpadového hospodářství, obnovu a ochranu zeleně a kvalitu 

vodních toků.  

Druhým strategickým cílem je zvyšování bezpečnosti na komunikacích. Operačním 

cílem je rekonstrukce komunikací a výstavba chybějících chodníků. A také zvyšování 

bezpečnostních prvků na silnici. 

Třetím strategickým cílem je ochrana veřejného a soukromého majetku. Cílem by 

měla být koncepce bezpečnosti a ochrany obyvatel a majetku v obci a zvýšení činnosti policie 

v obci.[2] 
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6. Analýza a hodnocení rizik na území obce 

Analýza a hodnocení rizik na území obce je dalším z klíčových bodů bezpečnostní 

studie. Jsou to kroky, které po zhodnocení fungují pro potřeby řízení a při důleţitých 

rozhodovacích procesech. Díky výsledkům analýzy a následného vyhodnocení, se mohou 

hledat nová opatření ke zmenšování zdrojů rizik nebo alespoň ke zmírnění dopadů mimořádné 

události, pokud propukne. 

6.1.  Přehled mimořádných události v obci 

Základním krokem ke zpracování analytické části studie je soupis mimořádných 

událostí, které se mohou vyskytnout na území obce Rybí. Soupis mimořádných událostí musí 

být za určitý časový úsek, abychom měli základ, se kterým se bude pracovat a dělat analýza 

rizik. Pro přehlednost se jednotlivé události zapíší do tabulky. 

6.1.1. MU s denním výskytem  

Tabulka 1: Počet událostí za rok 2001 - 2010 

Počty událostí v obci Rybí 2001 - 2010 (denní výskyt) 

Rok 
Druh mimořádné události 

P DN ÚNL TP ŢP PL 

2001 1 3 0 0 0 0 

2002 3 4 0 3 0 2 

2003 1 5 0 4 0 0 

2004 1 5 3 1 0 0 

2005 3 7 0 1 0 0 

2006 3 4 0 1 0 0 

2007 4 5 0 1 1 0 

2008 0 2 0 5 0 0 

2009 1 7 0 2 0 1 

2010 3 6 0 5 0 0 

Celkem událostí  20 48 3 23 1 3 

                    Zdroj: HZS MSK, samostatně upraveno 

                                    Tabulka 2: Legenda                                        

Legenda 

P - požáry 
ÚNL - únik nebezpečné 

látky 

TP - technická pomoc DN - dopravní nehody 

ŽP - živelní pohroma PL - planý poplach 
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Poţáry 

V obci Rybí se za posledních devět let stalo dvacet poţárů. Většinou šlo o menší 

poţáry, kdy byli hasiči přivoláváni k uhašení lesního porostu a trávy. Hořel i dopravní 

prostředek, v rodinných domech sklepy, půdy. Všechny poţáry se obešly bez mrtvých, či 

zraněných a byl vyhlášen I. stupeň poţárního poplachu. Výjimku tvoří poţár z roku 2010, kdy 

byl úmyslně zapálen seník s lisovanou slámou a senem. Byl vyhlášen II. stupeň poţárního 

poplachu. Přímé škody jsou také u poţárů sledovány. Jejich soupis uvádí tabulka č. 3. 

 

Tabulka 3: Škody při poţárech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: HZS MSK, samostatně upraveno 

 

Od roku 2001 do roku 2010 bylo na území obce evidováno celkem 20 poţárů. Celkové 

materiální škody činí celkem 2 626,5 tis. Kč. Byly uchráněny hodnoty za celkem 1 490 000 

Kč. Nejvíce poţárů bylo v cenové hladině do 5 tis. Kč. Největší škoda vznikla v roce 2010 za 

celkem 2 480 000 Kč 

 

Dopravní nehody 

Za posledních devět let se v obci Rybí stalo kolem osmačtyřicet dopravních nehod. 

Spolu s  Policií ČR byli k nehodám povolaní i hasiči. Jejich úkolem bylo většinou 

vyprošťování osob, úklid vozovky při úniku provozních kapalin, úklid samotné vozovky a 

uvolnění komunikace. Data za posledních pět let uvádějí 3 mrtvé a 15 zraněných. 

 

Rok 
Počet poţárů se škodou v tis. Kč Škoda za rok 

celkem v tis. 

Kč 0 aţ 5 5 aţ 10 10 aţ 50 50 aţ 100 nad 100 

2001 1 0 0 0 0 0 

2002 0 2 1 0 0 25,5 

2003 1 0 0 0 0 0 

2004 0 0 1 0 0 30 

2005 3 0 0 0 0 0 

2006 3 0 0 0 0 5 

2007 1 0 3 0 0 85 

2008 0 0 0 0 0 0 

2009 1 0 0 0 0 1 

2010 2 0 0 0 1 2 480 

Celkem 12 2 5 0 1 2626,5 
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Drobné krádeţe 

 Mezi události s denním výskytem lze povaţovat i trestnou činnost jako jsou krádeţe, 

vloupání nebo i rušení nočního klidu. 

 

Technická pomoc 

Hasiči byli posledních pět let nejčastěji přivolávání k případům odstraňování 

překáţek, čerpání vody. Poslední tři roky asistovali u sportovní akce s názvem Valašská 

rallye, která se koná přímo v obci Rybí. 

 

Ţivelní pohroma 

V roce 2007 byli hasiči přivoláni k odstranění převaţujícího sněhu, námrazám. Byl 

odstraněn spadlý strom. 

 

Únik nebezpečné látky 

V případech úniku nebezpečných látek se jednalo o sekundární následek dopravních 

nehod, kdy z automobilů vytekly pohonné hmoty. Aby se pohonné hmoty nedostaly do 

potoku či podzemních vod, byl nutný zásah hasičských jednotek. 

 

6.1.2. Vybraná rizika 

Na základě analýzy moţného výskytu bylo s vyuţitím expertního odhadu vybráno 

devět rizik. Mohou nastat v důsledku extrémního počasí, útoku na výrobny nebo technické 

závady na distribuční síti atd. Z krizových situací je tak jejich vznik nejpravděpodobnější. A 

k řešení takovýchto mimořádných událostí je potřeba jiných opatření, neţ je tomu u událostí, 

které se mohou vyskytnout v obci prakticky denně. 

Tabulka 4: Vybraná rizika 

Vybraná rizika 

poř. č. riziko poř. č. riziko poř. č. riziko 

1 dlouhotrvající sucho 4 

narušení 

dodávek 

plynu 

7 
sesuvy 

půdy 

2 
narušení dodávek 

elektrické energie 
5 

narušení 

funkčnosti 

obecního 

úřadu 

8 vichřice 

3 
narušení dodávek 

pitné vody 
6 záplavy 9 

sněhová 

kalamita 
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Dlouhotrvající sucho 

Tato mimořádná událost nejvíce zasahuje oblasti s nejniţším úhrnem sráţek. Ale 

hlavně to souvisí s prouděním horkého vzduchu a nedostatkem sráţkové nebo podzemní 

vody. Obec Rybí postihují sezónní vedra hlavně v období července a srpna. 

 

Narušení dodávek elektrické energie, dodávek plynu, dodávek pitné vody 

K těmto událostem by mohlo dojít, pokud by došlo k jakékoliv technické závadě 

vlivem ţivelní události, zanedbání údrţby či teroristického útoku na výrobny, úpravny vody 

nebo distribuční soustavy. U dodávek plynu pak můţe hrozit dlouhodobější přerušení v 

důsledku zamezení přívodu ze zahraničí. 

 

Narušení funkčnosti obecního úřadu 

Tato mimořádná událost by znemoţnila vykonávání práce obecního úřadu a starosty 

obce.  

 

Záplavy 

Záplavy se mohou vyskytnout v dolní části obce, u křiţovatky směr Závišice – 

Štramberk, kde se slévají dva potoky. Rozšiřující se terén ve směru na Závišice však zaručuje 

dobrý odtok vod z této lokality. V ohroţené oblasti se vyskytuje 25 objektů. Na vodních 

tocích se nacházejí stavby (mosty, lávky), které by mohly vytvořit hráz z naplavenin a zajistit 

tak vylití vody z koryt.[4] 

V obci jsou tři rybníky. Hrčkův rybník je v dnešní době baheniště. Nachází se vedle 

rodinného domu a slouţí k odtoku odpadních vod. Hanzelkův rybník se nachází v dolní části 

obce a je udrţován. Vylití při normální sráţkové činnosti nehrozí. Pokud by nastaly extrémní 

sráţky, pak by se část vody dostala do potoka a část by pohltila zatravněná plocha. Nejsou zde 

řešena jiná opatření. Palkův rybník se nachází u okraje obce. Slouţí hasičům jako hasičská 

nádrţ. Poblíţ se nenachází ţádné objekty, pouze pěší cesta.  

Severní svahy od obce tvoří částečně orná půda, kolem obce je však zachován 

zatravněný pás zachycující dešťovou vodu a zabraňující splavování půdy. Jiţní a západní 

svahy kolem obce jsou louky a pastviny, které pojmou v těchto lokalitách poměrně velké 

mnoţství dešťových sráţek. Nebezpečí sesuvu nehrozí, jelikoţ erozní rýhy jsou v této oblasti 

zarostlé vegetací.[4] Jediným problémem jsou zatrubněné potoky na horním konci obce, kdy 

se voda rozlévá kolem potoka a můţe se dostat aţ k rodinným domům.  
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Sesuv půdy 

Obec Rybí je údolní ves. Při extrémních sráţkách je moţné, ţe se část zeminy uvolní a 

sesune směrem dolů po svahu. Erozní rýhy v oblasti jsou zarostlé vegetací a ty šanci sesuvu 

zmenšují. 

 

Sněhová kalamita 

Kaţdoročně v obci napadne dostatek sněhu, který způsobuje problémy v dopravě. 

Tento problém pak řeší technické sluţby, které se mají starat o sjízdnost a údrţbu vozovek. 

Sníh ale nijak zvlášť nenarušuje chod obce. 

 

Vichřice 

Silné poryvy větru jsou v obci normální, pokud takovýto silný vítr přechází přes 

Českou republiku nebo se vyskytuje na území, kde se obec nachází. Nikdy však nezpůsobil 

nijak výraznější škody, které by měly vliv na chod obce. 

 

6.2.  Zařízení pro nouzové ubytování 

V rámci ochrany obyvatelstva je povinností starosty obce zajistit varování 

obyvatelstva, následnou evakuaci, a také nouzové ubytování. Je nutné se řídit legislativou, 

která jasně předepisuje, které budovy mohou zabezpečovat nouzové ubytování. 

V obci se nenachází stálé úkryty. Jsou zde vytipovány čtyři objekty, které by slouţily 

jako improvizované úkryty. Jsou to dvě školská zařízení – mateřská škola a základní škola, a 

dále pak dvě zařízení podnikajících osob – kulturní dům Beseda a hospůdka U Milana. Dva 

objekty se nachází v horní části obce a dva objekty leţí v dolní části obce. Kapacita budov je 

dostatečná, ve všech je moţno připravovat jídlo a také se stravovat. Veškerá zařízení leţí 

mimo záplavovou oblast a v blízkosti se nenachází objekt, v kterém by se nacházely 

nebezpečné látky. 

 

 

 

 

 



26 

 

6.3.  Analýza rizik 

Princip provedení analýzy spočívá ve stanovení pravděpodobnosti výskytu mimořádné 

události P(u) a odhadu, jak velkou část území mimořádná událost zasáhne D(u). Výsledkem 

bude stanovení velikosti rizika  R(u) v  matici a to následující matematickou operací: 

 

                R(u) =  P(u) x  D(u)                                                                                 (1) 

         

 

Tabulka 5: Hodnocení pravděpodobnosti výskytu MU na území obce 

P (u) Četnost výskytu 

Stupnice Popis   

1 velmi nízká 1 x za 300 let 

2 nízká 1 x za 100 let 

3 střední 1 x za 30 let 

4 vysoká 1 x za 10 let 

5 velmi vysoká 1 x za rok 

Zdroj:[5] 

 

Z  této tabulky se pomocí četnosti odhadne pravděpodobnost výskytu mimořádné 

události na území. 

 

      Tabulka 6: Hodnocení moţného dopadu událostí na území 

D(u) 

Pomocné 

hodnoty 

Stupnice Popis 

% postiţení 

území 

1 velmi malý 0 - 19 

2 malý 20 - 39 

3 střední 40 - 59 

4 značný 60 - 79 

5 velmi značný 80 - 100 

Zdroj:[5] 

 

Tuto hodnotu posoudíme na základě velikosti postiţeného území mimořádnou 

událostí. K tomuto nám pomůţe tabulka č.6. 
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Tabulka 7: Hodnocení velikosti rizika 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [5] 

      

Jakmile se stanoví velikost rizika, výsledek se zapíše do matice rizik (obrázek č.3). Ta 

je barevně rozlišená přesně dle tabulky č.7. 

Pozornost by měla být věnována prioritně rizikům, která jsou zatříděna do oranţových 

a červených polí.  

 

Zdroj: [5] 

 

  

 

 

 

                       

Obrázek 3: Matice rizik                                                               Pravděpodobnost   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velikost rizika R (u) 

Stupnice Popis barevné rozlišení 

1 - 4 nízké   

5 - 9 střední   

10 - 15 vysoké   

16 - 25 velmi vysoké   

Dopad 

velmi značný ( 5 ) 5 10 15 20 25 

značný ( 4 ) 4 8 12 16 20 

střední ( 3 ) 3 6 9 12 15 

malý ( 2 ) 2 4 6 8 10 

velmi malý ( 1 ) 1 2 3 4 5 

 
velmi nízká  

( 1 ) 

nízká  

( 2 ) 

střední 

 ( 3 ) 

vysoká 

 ( 4 ) 

velmi vysoká 

( 5 ) 
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6.4.  Analýza rizik – mimořádné události s denním výskytem 

Do následující tabulky vypíšeme číselně moţnou pravděpodobnost výskytu MU a 

dopad na území obce. Velikost rizika zapíšeme do matice rizik. 

Tabulka 8: Analýza rizik – denní výskyt 

Analýza rizik ( denní výskyt ) 

Druh události Pravděpodobnost P (u) Dopad D (u) 

Velikost 

rizika 

poţáry ( a ) 5 2 10 

dopravní nehody ( b ) 5 1 5 

únik nebezpečné látky ( c ) 4 1 4 

ţivelní pohroma ( d ) 4 2 8 

drobné krádeţe ( e ) 5 1 5 

technická pomoc ( f ) 5 1 5 

ostatní mimořádné události  

( g ) 
4 1 4 

 

V této tabulce jsou události, které se mohou denně vyskytovat na území obce. K těmto 

událostem, mimo drobných krádeţí, existují statistické údaje za určité časové období. Proto 

určování pravděpodobnosti i dopadu je jednodušší. Velikost rizika bude zapsána do matice 

rizik. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4: Matice rizik                                                                   Pravděpodobnost                 

 

Z analýzy rizik vyplývá, ţe riziko pro obec jsou poţáry, ţivelní pohromy, dopravní 

nehody. Mezi menší rizika patří drobné krádeţe, únik nebezpečných látek, technická pomoc a 

ostatní mimořádné události. 

Dopad 

velmi značný ( 5 )      

značný ( 4 )      

střední ( 3 )      

malý ( 2 )    d a 

velmi malý ( 1 )    c,g b,e,f 

 

velmi nízká  

( 1 ) 

nízká  

( 2 ) 

střední 

 ( 3 ) 

vysoká 

 ( 4 ) 

velmi vysoká 

( 5 ) 
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6.5.  Analýza rizik pro vybraná rizika 

Tabulka 9: Analýza rizik pro vybraná rizika 

Analýza rizik ( vybraná rizika ) 

Mimořádná událost Pravděpodobnost P(u) Dopad D(u) 

Velikost 

rizika 

dlouhotrvající sucho ( a ) 2 3 6 

narušení dodávek el. energie 
( b ) 

2 4 8 

narušení dodávek pitné 
vody( c ) 

2 5 10 

narušení dodávek plynu ( d ) 3 4 12 

narušení funkčnosti obecního 
úřadu ( e ) 

2 2 4 

záplavy ( f ) 2 2 4 

sesuvy půdy ( g ) 2 1 2 

sněhová kalamita ( h ) 3 3 9 

vichřice ( i ) 4 2 8 

 

Do této tabulky se k mimořádné události doplní bodově pravděpodobnost a dopad na 

území. Výsledkem je velikost rizika zapsaná bodově i znázorněna barevně. Velikost rizika se 

zanese do matice rizik, dle písmen zapsaných u kaţdé mimořádné události. Z té se následně 

určí největší hrozba z řad mimořádných událostí. 

 

Obrázek 5: Matice rizik                                                                   Pravděpodobnost            

Z analýzy rizik vyplývá, ţe by se obec měla zaměřit na sniţování úrovně rizika u 

narušení dodávek pitné vody a narušení dodávek plynu. Dále pak u narušení dodávek 

elektrické energie, u sněhové kalamity, u vichřice a dlouhotrvajícího sucha. 
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7. Bezpečnostní systém obce 

Z hlediska bezpečnosti je nutné, aby při výskytu mimořádné události na území obce 

byly k dispozici sloţky, které v případě, ţe budou povolány, zasáhnou.  

 

 Mezi bezpečnostní systém obce patří: Hasičský záchranný sbor kraje – územní odbor 

Nový Jičín, stanice Nový Jičín, Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Rybí, Policie ČR, 

Zdravotnická záchranná sluţba, Technické sluţby a Povodňová komise. 

 

Rybí patří pod obec s rozšířenou působností Nový Jičín. Bezpečnostní sloţky 

povolané k mimořádné události do obce jezdí právě z Nového Jičína. 

Výjimku tvoří jednotka sboru dobrovolných hasičů, která je zřízena a zpravována 

obcí. [17] Obec se dále musí podílet na přípravě proti mimořádné události, na provádění 

záchranných, likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva.[13] Při vyhlášení krizového stavu 

obec provádí krizová opatření v podmínkách správního obvodu obce.[14] 

7.1.  Hasiči 

Z analýzy rizik obce Rybí je patrné, ţe obec se nejvíce potýká s poţáry, dopravními 

nehodami a ţivelními pohromami. Má zřízenou jednotku dobrovolných hasičů a tato jednotka 

je zařazena do JPO V. Jejich doba výjezdu je od vyhlášení poplachu 10 minut. Bývají 

povoláváni k událostem, které jsou situovány na území obce.  

 

Poplachový plán pro obec Rybí 

1. stupeň poţárního poplachu – 1. HZS MSK – ÚO Nový Jičín, stanice Nový Jičín (JPO I.) 

                                       2. JSDH Rybí (JPO V.) 

                                       3. JSDH Štramberk (JPO II.) 

                                       4. JSDH Příbor (JPO II.) 

2. stupeň poţárního poplachu – 5. HZS MSK – ÚO Nový Jičín, stanice Nový Jičín (JPO I.) 

                                       6. HZS MSK – ÚO Nový Jičín, stanice Bílovec (JPO I.) 

                                        7. JSDH Kopřivnice (JPO II.) 

                                        8. JSDH Starý Jičín (JPO II.) 

                                        9. JSDH Závišice (JPO V.) 

                                       10. JSDH Libhošť (JPO V.) 

3. stupeň poţárního poplachu – 11. JSDH Sedlnice (JPO III.) 
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                                       12. JSDH Studénka (JPO II.) 

                                       13. JSDH Hodslavice (JPO III.) 

                                       14. JSDH Suchdol nad Odrou (JPO III.) 

                                       15. JSDH Frenštát pod Radhoštěm (JPO II.) 

 

Poplachový plán je zpracováván pro součinnost jednotlivých jednotek a při provádění 

záchranných prací. Podle jednotlivého stupně poplachu jsou nasazeny síly a prostředky pro 

zvládnutí mimořádné události na území obce. 

 

 Na hasičské zbrojnici v horní části obce se nachází rotační siréna. Je hlavním 

nástrojem pro varování obyvatelstva. Obec Rybí paří k územnímu odboru Nový Jičín a 

odtamtud je jednotný systém varování a vyrozumění ovládán ze zadávacího pracoviště. 

Samotnou rotační sirénu je ale moţno spustit i přímo z hasičské zbrojnice. Funkčnost je 

pravidelně ověřována kaţdou první středu v měsíci ve 12 hodin. Sbor jednotky dobrovolných 

hasičů je vyrozumíván pomocí SMS zprávou z mobilního telefonu. Ten zprávu buď potvrdí  

nebo nepotvrdí. 

Obyvatelé Rybího tak budou varováni pomocí rotační sirény nebo pomocí megafonu 

obecního úřadu, a také pomocí SMS zpráv, kterými je obecní úřad bude informovat o stávající 

situaci. V obci se nachází obecní rozhlas, ale ten je nefunkční jiţ několik let.  

 

7.2.  Policie ČR a zdravotnická záchranná služba 

V obci není zřízena obecní policie. Je to dáno velikostí obce, která je na obecní policii 

malá a také z hlediska počtu trestných činů, které jsou zanedbatelné. Policie je nejvíce volána 

k dopravním nehodám, kterých bylo za posledních devět let kolem osmačtyřiceti. Jelikoţ je 

obec vzdálená 5,5 km od Nového Jičína, policie jezdí právě z okresního města, kde má i 

územní odbor a dopravní inspektorát. Nejsou stanoveny dojezdové časy policie k případu, 

ovšem cesta z Nového Jičína do Rybího by neměla trvat déle neţ 15 minut.  

Zdravotnická záchranná sluţba se nachází v okresním městě Novém Jičíně. Jejich 

dojezdový čas by neměl přesáhnout 15 minut. Obec Rybí se nachází v časovém pásmu 

dojezdových časů zdravotnických záchranných sluţeb a nejvíce vyjíţdí k případům 

dopravních nehod.  
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7.3.  Technické služby 

Obec Rybí nemá své vlastní technické sluţby. Zaměstnává pouze dva zaměstnance, 

jejichţ úkoly jsou spojeny s chodem obce jako např.: v zimě odhrnování sněhu na místních 

komunikacích, práce kolem veřejně prospěšných staveb (sekání trávy, drobné úpravy kolem 

budov). Odpadového hospodářství zabezpečují Technické sluţby města Nového Jičína. 

Údrţba hlavních silničních tahů je také úkolem pro technické sluţby.  

Pokud by však byli zaměstnanci obce vyzváni k poskytnutí osobní či věcné pomoci, 

měli by tak učinit. Ale jelikoţ je zřízena jednotka dobrovolných hasičů, očekává se především 

její zapojení a spolupráce s dalšími sloţkami IZS. 

 

7.4.  Povodňová komise 

Obec Rybí můţe být postiţena záplavami a pokud nebude vyhlášen krizový stav, 

starosta obce svolává povodňovou komisi. 

V obci Rybí je 6 – ti členná komise a skládá se z předsedy (starosta), místopředsedy 

(velitel jednotky dobrovolných hasičů) a dalších čtyř členů zastupitelstva obce. 

 Obec má zpracovaný povodňový plán pro území, kde hrozí záplavy. Mezi další 

opatření patří nejméně 1x ročně provádět kontrolu vodního toku a odstranit různé zátarasy, 

např. spadlé kmeny. Tento úkol zajišťuje starosta, popř. se zapojí i správce vodního toku. 

Povodňová komise zabezpečuje předpovědní a hlásnou povodňovou sluţbu v obci. 

Členové jsou kontaktováni od předsedy nebo místopředsedy. Ti pak zpětně předávají zprávu 

povodňové komisi (buď telefonicky nebo osobně) o nebezpečí vzniku povodně, 

hydrometeorologické situaci atd. 

Dalším opatřením je hlídková sluţba. Ta sleduje stav na vodním toku, průjezdnost 

komunikací. Předávají zprávu povodňové komisi telefonicky nebo osobně. V obci se nachází 

hlásný profil kategorie C. Stav hladiny vodních toků je tak sledován podle údajů Českého 

hydrometeorologického ústavu, popř. správcem vodního toku. 

Povodňová komise eviduje a zaznamenává všechny tyto činnosti do povodňové knihy.    
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7.5.  Klady a zápory bezpečnostního systému 

Bezpečnostní systém obce Rybí je vzhledem k počtu obyvatel, velikosti obce a počtu 

mimořádných událostí přiměřený.  

Mezi kladné stránky bezpečnostního systému patří zřízená jednotka dobrovolných 

hasičů. Obec leţí v blízkosti okresního města a sloţky integrovaného záchranného systému 

mohou být na místě i do 10 minut. 

Mezi záporné stránky bezpečnostního systému patří nefungující obecní rozhlas 

k varování obyvatelstva a technické sluţby s potřebnou technikou, které by byly přínosem při 

spolupráci se sloţkami integrovaného záchranného systému. 

 

7.6.  Kompetence orgánů obce při řešení mimořádných událostí 

Orgány obce zajišťují připravenost na mimořádné události a podílejí se na provádění 

záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva. Ochrana obyvatelstva je v tomto 

případě varování, evakuace a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím. Podílí se také na 

zajištění nouzového přeţití obyvatelstva. 

Orgány obce poskytují hasičskému sboru kraje podklady a informace ke zpracování 

havarijního plánu kraje. Poskytují informace z hlediska charakteristiky území, podklady do 

plánů konkrétních činností týkající se hlavně ochrany obyvatelstva. Právnické a fyzické osoby 

jsou seznamovány s moţným charakterem ohroţení, s přípravami na záchranné a likvidační 

práce a s ochranou obyvatelstva nejčastěji formou školení. Podobná školení jsou i pro 

obyvatele obce. 

Obecní úřad vede evidenci a provádí kontrolu staveb dotčených poţadavky civilní 

ochrany v obci. 

Starosta obce při provádění záchranných a likvidačních prací je oprávněn vyzvat 

právnické a fyzické osoby k poskytnutí věcné nebo osobní pomoci. Dále pak 

zajišťuje varování osob, organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přeţití obyvatel 

obce, a spolu s velitelem zásahu organizuje evakuaci obyvatel.[6]: vlastní úprava 
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8. Navrhovaná opatření 

Na základě provedených analýz se dospělo k určitým závěrům. Pro mimořádné 

události na území obce tak formulujeme určitá opatření, která se mohou uplatnit v rámci 

prevence. Opatření, která jsou zakotvena v písemných dokumentech a je moţno je uplatnit při 

vzniku a působení mimořádné události na území obce. V rámci prevence jsou tyto činnosti 

spjaty s úpravou terénu, rekonstrukcemi, informovanosti obyvatel nebo stavebními úpravami, 

ale i přípravou na mimořádnou událost, coţ je povinností obce hlavně z hlediska ochrany 

obyvatelstva. 

 

8.1.  Krizový štáb obce 

Obec musí byt dostatečně připravena, pokud dojde k vyhlášení krizového stavu. 

Nástrojem, který můţe být pouţit je krizový štáb obce. Do jeho řad je moţné jmenovat členy 

z obecní rady. Mezi členy stálé pracovní skupiny můţeme zařadit: tajemníka, pracovníky 

obecního úřadu a dále členy za jednotlivé sloţky integrovaného záchranného systému, a také 

odborníky na druh mimořádné události. Krizový štáb je svoláván starostou obce. 

 

Krizový štáb plní zejména tyto úkoly: 

 Zavádění krizových opatření pro řešení krizové situace 

 Vyhlášení stavu nebezpečí pro území, které je v působnosti orgánů krizového řízení 

 Koordinace záchranných a likvidačních prací 

 Svolání za účelem cvičení 

 

 

Stálá pracovní skupina plní tyto úkoly: 

 Analyzuje vývoj mimořádné situace a moţný postup řešení 

 Podává nepřetrţitě informace starostovi obce a členům bezpečnostní rady 

 Komunikuje s veřejností 

 Soustřeďuje informace o stavu sil a prostředků ke zvládnutí mimořádné události 

 Organizuje ochranu obyvatel postiţeného území 

 

 Navrhovaný prostředek krizového štábu obce je moţno vyuţít v rámci ţivelní 

pohromy (sněhové kalamity, vichřice), narušení dodávek plynu, elektrické energie, pitné vody 
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nebo záplav. Krizový štáb si můţe starosta obce zřídit jako svůj pracovní orgán v rámci 

přípravy na krizové situace a jejich řešení. 

 

8.2.  Preventivní opatření 

Z provedené analýzy mimořádných událostí jiţ víme, ţe mezi největší rizika s denním 

výskytem patří poţáry, dopravní nehody a ţivelní pohromy. Mezi vybranými riziky dominují 

narušení dodávek plynu a narušení dodávek pitné vody, po nich následují sněhová kalamita a 

vichřice. V rámci opatření musíme přihlédnout na finanční situaci a plánovat v krátkodobém, 

střednědobém a dlouhodobém časovém horizontu. 

Do krátkodobého plánování se můţe zařadit školení občanů a informování o moţných 

nebezpečích. To samé platí o školení právnických a fyzických osob. Obecní úřad můţe tak 

vyuţít odborníků hasičského záchranného sboru. Dalším nástrojem můţe být obecní 

zpravodaj. V něm se budou vydávat informace od hasičského záchranného sboru a od policie 

k chování a sebeochraně při určitých nebezpečných situacích. Při varování obyvatelstva není 

moţné pouţít obecní rozhlas, proto by jeho obnovení mělo být prioritní a patřit do 

krátkodobého plánování. 

Přes obec Rybí vede hlavní tah z Nového Jičína do Kopřivnice. Doprava přes obec je 

velmi intenzivní. Je potřeba, aby byla zabezpečena větší bezpečnost jak pro řidiče, tak pro 

chodce. Hlavním nedostatkem je absence chodníků pro chodce v horní části obce, a proto by 

výstavba měla být prioritou. Dalším chybějícím prvkem jsou přechody pro chodce. Chybí jak 

u mateřské školy, tak u základní školy. Jelikoţ jezdí řidiči přes obec mnohdy rychleji neţ 50 

km/h, měla Policie ČR posílit kontroly řidičů v obci. Menší výstrahou by také mohl být měřič 

rychlosti. 

Krizový štáb obce zřizuje starosta za účelem ověření činnosti. Jejich zasedání můţe 

být častěji v rámci příprav na mimořádnou událost. To samé platí u povodňové komise. 

Obecní úřad můţe mít uzavřené smlouvy s právnickými a fyzickými osobami, které 

poskytnou věcnou nebo osobní pomoc. A zlepší se tak podmínky při zdolávání mimořádné 

události. 

Do střednědobého a dlouhodobého plánování se můţe zařadit modernizace vybavení 

poţární techniky jednotky dobrovolných hasičů nebo rekonstrukce hasičské zbrojnice. Hasiči 

tak budou lépe vybaveni k zásahům, ke kterým budou přivoláni. 
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9. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo vytvořit bezpečnostní studii pro obec Rybí. Práce 

zahrnuje popis území a analýzu rizik, z které je moţno vyhledat největší rizika a navrhnout 

tak nejvhodnější opatření. 

Po charakteristice území, která zahrnuje její polohu, obyvatelstvo, ţivotní prostředí, 

technickou infrastrukturu a další, následuje analýza mimořádných událostí. Události jsou 

rozděleny na dvě skupiny: vybraná rizika a rizika s denním výskytem. Vybraná rizika zahrnují 

události, které se mohou na daném území vyskytnout z hlediska polohy obce, její 

infrastruktury a ohrozit chod obce a obyvatelstva. Z provedené analýzy vyplývá, ţe největším 

rizikem s denním výskytem pro obec Rybí jsou poţáry, dopravní nehody a ţivelní pohromy. 

Tyto události jsou časté na území obce, ale dopad nemají prakticky ţádný. Z vybraných rizik 

pak dominují narušení dodávek pitné vody a narušení dodávek plynu. Tyto události jsou méně 

pravděpodobné, avšak důsledek by byl na obec velmi značný. Proto je potřeba připravenost 

orgánů obce na řešení těchto situací. 

Základem je prevence mimořádných událostí a příprava. Orgány obce se podílí na 

zpracování krizového plánu a havarijního plánu kraje. Ovšem hlavně organizují přípravu na 

mimořádnou událost a krizovou situaci v obci, a to nejen administrativní činností, ale i 

praktickou. Ta zahrnuje čištění koryt potoků, doplnění chybějících bezpečnostních prvků na 

silnici, uzavření smluv s právnickými nebo fyzickými osobami o věcné nebo osobní pomoci a 

podobně. Opatření vyuţitelná při propuknutí mimořádné události je např. krizový štáb obce.  

Práce souhrnně dokumentuje moţná rizika na území obce Rybí a nastiňuje jejich 

moţnosti řešení. Obec se můţe opřít jak o legislativu, tak i sama předcházet nedostatkům 

pomocí praktických řešení a zapojení občanů, aby byla jejich obec bezpečnější. 
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