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Anotace 

 

KOVÁČIK, R. Hodnocení rizik na území města Třinec: bakalářská práce, Ostrava: VŠB – TU, 

2011. 26 s. 

 

Klíčová slova: mimořádná událost, riziko, analýza území. 

 

Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením rizik na území města Třinec. Provedl jsem analýzu 

rizik v daném území. Následně jsem podrobně rozebral typy mimořádných událostí, které mohou 

nastat a vytipoval jsem rozsah následků těchto událostí. Výstupem mé práce je zhodnocení 

současného stavu studované problematiky. 

 

 

 

Abstract  

Kovacik, R. Risk assessment in the city of Trinec Bachelor thesis, Ostrava: VSB - TU,  

2011th 26 p.  

 

Keywords: incident, risk analysis area.  

 

       This thesis deals with the evaluation of risks in the territory of the town Třinec. I performed 

a risk analysis in this area. Subsequently  I have  broken down in details the types of emergencies 

which  may occur  the area under consideration. I have identified a range of consequences of 

these events. The result of my work is to assess the current status of the issues studied. 
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1. Úvod 

 

Na území České republiky se ve srovnání s jinými státy světa téměř nevyskytují tak rozsáhlé 

následky některých mimořádných událostí. Totéţ můţeme napsat i o správním obvodu určené 

obce s rozšířenou působností Třinec (ORP Třinec). Na jeho území se téměř vůbec nevyskytuje 

vulkanická činnost, nehrozí zde dopady následků narušení hrází významných 

vodohospodářských děl, jelikoţ se zde ţádné takové dílo nenachází.  

Přesto existují jiné mimořádné události, především ţivelní pohromy, jako jsou povodně, 

vichřice a větrné poryvy, dále pak poţáry, dopravní havárie, hromadné nákazy, úniky toxických 

látek a jiné. 

Cílem mé bakalářské práce je zhodnocení současného stavu a porovnání moţných rizik s 

aktuálními dokumenty krizového řízení na území města Třinec. Je obecně známým faktem, ţe 

nelze riziko zcela odstranit, nic méně se můţeme snaţit jej minimalizovat na přijatelnou míru.  

Z těchto důvodů jsem se zaměřil na hodnocení rizik na území města Třinec, coţ povaţuji za 

prvotní krok v řešení problematiky eliminace dopadů mimořádné události na zdraví ţivoty lidí, 

majetek a ţivotní prostředí.  
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2. Rešerše  

 ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V. : Základy krizového managementu. 2.vyd. Ostrava: 

EDICE SPBI Spektrum 28., 2004. ISBM 80-86634-44-2. 

Publikace se zabývá charakteristikou rizika, metodami identifikace rizik, řízením a 

rozhodováním při řešení mimořádných situací. 

 

 ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V. : Právní rámec krizového managementu. 1.vyd. 

Ostrava: EDICE SPBI Spektrum 39., 2005. ISBM 80-86634-55-8. 

Publikace se zabývá právním rámcem vymezujícím oblast krizového řízení a vzájemné vazby 

mezi jednotlivými orgány krizového řízení. 

 

 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 sloţky integrovaného 

záchranného systému a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis, 

působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva a 

povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při 

záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu 

nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohroţení státu a válečného stavu. 

 

 Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, veznění pozdějších 

předpisů 

V tomto zákonu je stanovena pravomoc, působnost a postup orgánů krizového řízení 

včetně práv a povinností právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace. Zákon 

udává také podmínky a výše sankcí při jeho porušení. 

 

 Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších 

předpisů,  

Zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a stanoví systém prevence 

závaţných havárií pro objekty a zařízení, v nichţ je umístěna vybraná nebezpečná chemická 

látka nebo chemický přípravek s cílem sníţit pravděpodobnost vzniku a omezit následky 

závaţných havárií na zdraví a ţivoty lidí, hospodářská zvířata, ţivotní prostředí a majetek v 

objektech a zařízeních a v jejich okolí. 
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3. Základní pojmy, definice 

 

Integrovaný záchranný systém – je koordinovaný postup jeho sloţek při přípravě na 

mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací [5]. 

 

Mimořádná událost – je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními 

vlivy, a také havárie, které ohroţují ţivot, zdraví, majetek nebo ţivotní prostředí a vyţadují 

provedení záchranných a likvidačních prací [5]. 

 

Záchranné práce – jsou činnosti k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik 

vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohroţení ţivota, zdraví, majetku nebo 

ţivotního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin [5]. 

 

Likvidační práce – jsou činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí, 

přičemţ následky se rozumí účinky (dopady) působící na osoby, zvířata, věci a ţivotní 

prostředí [5]. 

 

Krizový plán – souhrn opatření a postupů k řešení krizových situací, tedy souhrn plánovacích, 

metodických a informačních dokumentů, pouţívaných při rozhodovací, řídící a koordinační 

činnosti v krizové situaci [17]. 

 

Riziko - moţnost, ţe s určitou pravděpodobností vznikne událost, kterou povaţujeme z 

bezpečnostního hlediska za neţádoucí. Riziko je vţdy odvoditelné a odvozené z konkrétní 

hrozby. Míru rizika, tedy pravděpodobnost škodlivých následků vyplývajících z hrozby a ze 

zranitelnosti zájmu, je moţno posoudit na základě tzv. analýzy rizik, která vychází i z 

posouzení naší připravenosti hrozbám čelit [17]. 

 

Nebezpečí-vlastnost nebezpečné látky nebo fyzická či fyzikální situace vyvolávající moţnost 

vzniku závaţné havárie [1]. 
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4. Legislativa  

 

Základní informace při přípravě na krizové situace a při jejich řešení poskytuje tzv. „krizová 

legislativa“ v podobě zákonů, nařízení vlády a vyhlášek ministerstev. Ta je obsahově propojena s 

legislativou o integrovaném záchranném systému, jenţ se týká přípravy na mimořádné události, 

záchranných a likvidačních prací a ochrany obyvatelstva před a po dobu vyhlášení krizových 

stavů. 

 

Základní předpisy: 

 Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů,  

 

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 

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

zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

 

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

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zpracování Krizového plánu Moravskoslezského kraje (KP MSK) dle § 15 odst. 1 písmena c) 

zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

zabezpečuje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (HZS MSK). 

 

Obec Třinec je dle § 19 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních 

obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností 

správní obvod obce s rozšířenou působností. 

 

Dle § 39a zákona 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů, 

jsou působnosti, stanovené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (Třinec) podle tohoto 

zákona výkonem státní správy v přenesené působnosti. 
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Ve smyslu § 66 zákona. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává 

obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP) v rozsahu mu svěřeném zvláštními zákony 

přenesenou působnost ve správním obvodu určeném prováděcím předpisem. V této souvislosti je 

krizový zákon zvláštním zákonem, působnost se proto týká řešení krizových situací v celém 

správním obvodu obce s rozšířenou působností. 

5. Specifikace typů krizových situací 

V dnešní uspěchané době jsme vystaveni značnému mnoţství rizik, která mohou být jak 

přírodního charakteru, tak antropogenního. V posledních letech vstupuje do popředí i 

problematika terorismu, která se stala celosvětovým tématem.  

V oblasti krizového řízení a bezpečnostního managementu je kladen hlavní důraz na eliminaci 

těchto rizik. Prioritním záměrem je dosáhnout takové havarijní připravenosti, aby následky 

případné mimořádné události byly minimální. 

  

Obrázek 1:Způsob třídění mimořádných událostí. [18] 

5.1 Přírodní mimořádné události 

V poslední době zaznamenal člověk v oblasti boje s přírodními ţivly jisté úspěchy, nicméně 

jen dílčí, a nadále je z této strany citelně ohroţován. Současná vyspělost technologií dokáţe 

předvídat meteorologické jevy, ale bohuţel jevy jako zemětřesení, vulkanická činnost, poţáry, 

radiace či kosmické záření bývají často zpozorovány aţ při viditelném projevu ve formě svých 

následků. Neznalost projevů, průběhu a zejména následných dopadů výše zmíněných dějů můţe 

způsobit dva základní směry v oblasti vnímání rizik, a to buďto tato rizika podceňovat či naopak 

přeceňovat.  



7 

 

a. Živelní pohromy  

 povodně velkého rozsahu 

 jiné ţivelní pohromy velkého rozsahu (např. rozsáhlé lesní poţáry, sněhová kalamita, 

vichřice, sesuvy, zemětřesení apod.) 

 dlouhotrvající sucha 

 dlouhodobá inverzní situace 

 

b. Hromadné nákazy  

 epidemie - hromadné nákazy osob 

 epifytie - hromadné nákazy polních kultur 

 epizootie - hromadné nákazy zvířat [12]. 

 

5.2 Antropogenní mimořádné události 

Člověk v současné době ovládá obrovské energetické zdroje. Mohutnost těchto zdrojů a 

materiálů vyuţívaných člověkem, je-li nevhodně uvolněna, se stává rizikem jiţ pro samu 

existenci člověka. Především moderní energetické a materiálové zdroje (jaderné a spalovací 

elektrárny, sklady toxických látek) a sloţité produktovody jsou největšími potencionálními riziky 

a zdroji současných mimořádných situací. 

 

a) Provozní havárie a havárie spojené s infrastrukturou:  

 radiační havárie velkého rozsahu,  

 havárie velkého rozsahu způsobená vybranými nebezpečnými látkami a chemickými 

přípravky,  

 jiné technické a technologické havárie velkého rozsahu, poţáry, exploze, destrukce 

nadzemních a podzemních částí staveb,  

 narušení hrází významných vodohospodářských děl se vznikem zvláštní povodně, 

 znečištění vody, ovzduší a přírodního prostředí haváriemi velkého rozsahu. 

 

b) Vnitrostátní společenské, sociální a ekonomické krize:  

 narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu, 

 narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu, 

 narušení dodávek elektrické energie, plynu nebo tepelné energie velkého rozsahu, 
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 narušení dodávek potravin velkého rozsahu, 

 narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu, 

 narušení dodávek léčiv a zdravotnického materiálu velkého rozsahu, 

 narušení funkčnosti dopravní soustavy velkého rozsahu, 

 narušení funkčnosti veřejných komunikačních vazeb velkého rozsahu, 

 narušení funkčnosti veřejných informačních vazeb velkého rozsahu, 

 migrační vlny velkého rozsahu, 

 hromadné postiţení osob mimo epidemií, 

 hrozba nebo provedení závaţných teroristických akcí, aktivity vnitrostátního nebo 

mezinárodního zločinu nebo terorismu, 

 závaţné narušení veřejného pořádku nebo nárůst závaţné majetkové a násilné kriminality 

velkého rozsahu, 

 ohroţení ţivota a zdraví občanů v jiných zemích takového rozsahu a charakteru, ţe je 

poţadováno okamţité poskytnutí materiální nebo finanční humanitární pomoci nebo 

nasazení záchranných sil a prostředků státních a dobrovolných organizací ČR v rámci 

zahraniční pomoci, 

 ohroţení demokratických základů státu extrémistickými politickými silami, 

 násilné akce subjektů cizí moci spojené s pouţitím vojenských sil a prostředků proti 

chráněným zájmům a vyvolané účastí státu v mezinárodních mírových a humanitárních 

misí nebo plněním jeho spojeneckých závazků, 

 rozsáhlá a závaţná diverzní činnost spojená se zjevnou přípravou vojenské agrese 

subjektu cizí moci, 

 vnější vojenské napadení státu nebo spojenců, ohroţení základních hodnot demokracie, 

svobody občanů v jiných zemích takového rozsahu a charakteru, ţe ohroţuje bezpečnost 

mezinárodního prostředí a je poţadováno i nasazení ozbrojených sil k provedení 

mezinárodní mírové nebo humanitární operace [12]. 

 

6. Charakteristika ve správním obvodu města Třinec 

Město Třinec je specifické svou polohou, protoţe jeho správní obvod leţí na severovýchodě 

ČR v pohraničí, na hranicích s Polskem a Slovenskem. Specifikem správního obvodu je jeho 

umístění v jablunkovském průsmyku, kde je vymezen hranicí s Polskem (na severu a východě se 

Slezským vojvodstvími - cca 41 km), Slovenskem (na jihovýchodě s Ţilinským krajem (cca 25 

km) a na jihozápadě pohořím Beskyd.  
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6.1  Geografická charakteristika 

Území města řadíme k oblastem Západobeskydské podhůří a Západní Beskydy. Niţší a plošší 

severozápadní část náleţí k jedinému celku Západobeskydského podhůří – podbeskydské 

pahorkatině a pod celkům Třinecká brázda (okrsek Ropická plošina) a Těšínská pahorkatina (okrsek 

Hornoţukovská pahorkatina). Vyšší jihovýchodní část náleţí k celkům Západních Beskyd – 

Moravskoslezské Beskydy, Jablunkovská brázda a Slezské Beskydy. Dominantní je vrch Javorový, 

který sahá do výše 1032 metrů nad mořem. Terénní reliéf řadíme mezi kopcovitý aţ hornatý.  

V městské části Horní Líštná je mezinárodní hraniční přechod s Polskou republikou pro 

osobní dopravu. Pro příjezd do města můţete vyuţít mezinárodní silnici E 75, která spojuje 

Třinec s Českým Těšínem (cca 15 km), kde je mezinárodní hraniční přechod do Polské republiky 

a na druhou stranu s hraničním přechodem do Slovenské republiky (cca 25 km) v Mostech u 

Jablunkova. Z mezinárodní silnice E 75 je odbočka na mezinárodní komunikaci E 462, která 

vede do Frýdku - Místku a dále ve směru na Nový Jičín, Olomouc a dálnici do Brna.  

Rozloha města je 85,47 km
2
, populace ke dni 30. 7. 2010 byla 37 405 osob a průměrná 

nadmořská výška města je 306 m. n. m. [15]. 

 

Obrázek 2 Město Třinec [14] 

6.2  Demografická charakteristika 

Město Třinec (obrázek 2) má 14 městských obvodů (Lyţbice, Dolní Lištná, Horní Lištná, 

Oldřichovice, Karpentná, Tyra, Guty, Nebory, Kanada, Konská, Kojkovice, Osůvky, Ropice, 

Staré Město) ve kterých ţilo ( ke 30.7.2010 ) 37 405 obyvatel. Je šestým největším městem v 

Moravskoslezského kraje v počtu obyvatel. Svou výměrou 8 537 ha je Třinec třetím největším 

městem Moravskoslezského kraje. Na území města Třinec ţije 51,4% ţen, 48,6% muţů.  
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Dětí a mladistvých ve věku 0 – 18 let je v Třinci 7955 obyvatel (tj. 21,1% z celkového počtu) a 

občanů v důchodovém věku 65 a více je v Třinci 6645 obyvatel (tj. 17,6% z celkového počtu). 

Hustota zalidnění je 227,16 ob/km
2
 [15]. 

Počet osob s platným pobytem dle jednotlivých městských částí: 

a) Staré Město 5 711 

b) Konská 1 582 

c) Kanada 1 203 

d) Osůvky 427 

e) Dolní Líštná 4 689 

f) Lyţbice 17 490 

g) Kojkovice 271 

h) Horní Líštná 310 

i) Oldřichovice 3 123 

j) Karpentná 704 

k) Tyra 425 

l) Guty 728 

m) Nebory  1 520 

 

6.3  Hydrologická charakteristika 

Z hydrologického hlediska je město Třinec součástí povodí řeky Olše. Území je odvodňováno 

řekou Olší s hlavními pravobřeţními přítoky Líštnice, Staviska a a levobřeţními přítoky Tyrou, 

Bystrým potokem, Neborůvkou.  

Plocha povodí řeky Olše před zaústěním Ropičanky je 384 km
2
, průměrný roční průtok v 

tomto místě je 7,16 m
3
/s.  Povodí řeky Olše je protáhlého tvaru, největším přítokem v zájmovém 

území je řeka Tyra (plocha povodí v ústí do řeky Olše činí 31 km
2
). 

Povodně na řece Olši vznikají převáţně z letních přívalových dešťů po předchozím deštivém 

období, kdy je přirozená retence vyčerpána. Druhé roční maximum se vyskytuje v jarním období, 

coţ způsobeno táním sněhu. 

Vodní toky jsou charakteristické velkým sklonem a výraznou rozkolísaností průtoků. Pro 

povodně v oblasti Beskyd jsou charakteristické rychle nastupující povodně se strmými vlnovými 

průběhy. Podrobnější a důleţití informace se nacházejí v povodňovém plánu správního obvodu 

města Třince. 
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Řeky Olše a Tyra jsou významnými vodohospodářskými toky a jsou spravovány Povodím 

Odry, s. p. vodohospodářským provozem v Českém Těšíně [15]. 

 

6.4  Klimatická charakteristika 

Třinec leţí v mírném pásmu na hranicích mezi přímořským a kontinentálním klimatem. 

Katastrální území města Třince lze zařadit k oblasti mírně teplé v severní a střední části, a k 

oblasti chladné na jihu. Kvalitu ovzduší a bohuţel velmi časté inverze ovlivňuje výrazně výrobní 

činnost Třineckých ţelezáren a. s.. Bouřková činnost je omezena na období od února do listopadu. 

Největší četnost bouřek bývá v období červen aţ srpen, kdy bývají zaznamenány v jednotlivých 

dnech dvě i více bouřek [15]. 

 

Základní charakteristiky klimatu Třince jsou následující: 

a) počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více:                  140 – 160 

b) průměrná teplota v lednu                                                   - 3 °C aţ – 4 °C 

c) průměrná teplota v červenci                                              17 °C aţ 18 °C 

d) průměrný počet dnů se sráţkami 1 mm a více                  100 – 120 

e) počet dnů se sněhovou přikrývkou                                    60 – 80 

f) počet dnů se zataţenou oblohou                                       120 – 150 

g) průměrná roční teplota vzduchu                                        8,1 °C 

h) maximální teplota                                                             34.6 °C 

i) minimální teplota                                                            -29,7 °C 

j) průměr měsíčních úhrnů sráţek                                         964 mm 

k) průměrná relativní vlhkost vzduchu                                  76 % 

l) průměrná denní rychlost větru                                           2,9 m/s 

m) převládající směr větru                                                      28,2 % (jihovýchodní) 

 

6.5  Dopravní infrastruktura 

 Železniční doprava 

Městem prochází hlavní ţelezniční trať českých drah č. 320 (Bohumín – Čadca – Ţilina). Trať je 

dvoukolejná, elektrifikovaná a nalézají se na ní ţelezniční zastávky Třinec a Třinec - Konská. Vlaky 

vyšších kategorií (EX, IC) však ţelezniční stanicí pouze projíţdějí. Maximální rychlost je zde 

100km/h. (po dokončení koridoru to bude aţ 160km/h.). 
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Mezi hlavní kritická místa patří ţelezniční viadukt a nechráněné ţelezniční přejezdy a mosty přes 

vodní toky. 

Vysoce kritické místo je lokalita před ţelezniční stanicí Třinec, kde nad tratí ČD vede potrubí 

vysokopecního plynu do zásobníku, který je umístěn v městské části Třinec - Borek. 

Na území města se nachází visutá lanová dráha Třinec – Oldřichovice - Javorový vrch [15]. 

Hlavní ţelezniční trasy jsou označeny na Obrázku 3. 

 

 Silniční doprava 

Z hlediska širších dopravních vztahů územím města prochází státní silnice I/11 (evropská síť  

E 75). Silnice je dvouproudového uspořádání. Realizuje se na ní převáţně podíl tranzitní, z části 

mezinárodní dopravy. Dále jsou to silnice I/68: Tošanovice – Hnojník – Nebory, silnice II/468: 

Třinec – Český Těšín- Karviná – Bohumín – Třebov st. Hranice a silnice II/476: Třinec – Horní 

Líštná – hraniční přechod s Polskem. Zbývající komunikace třetí třídy procházejí územím města. 

Silniční síť je doplněna řadou místních komunikací a chodníků pro pěší, které lemují většinu 

komunikací v zastavěné části města [15]. 

Nejnebezpečnější místa na silnici I/11 jsou křiţovatky, které jsou zvýrazněny v Obrázku 3. 

 

 

Obrázek 3 :Nejnebezpečnější křižovatky na I/11. [14] 
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7. Současný stav rizik na území města Třinec 

V dnešní době je pro ORP Třinec zpracován KP ORP [6], ve kterém jsou zpracovány 

postupy pro řešení krizových situací, a ty jsou uvedeny v příslušných operačních plánech. V 

lednu roku 2011 vstoupila v platnost novela zákona o krizovém řízení [5], která nově upravuje 

postupy pro zpracování KP ORP. Přírodními riziky pro město jsou povodně, sněhové kalamity, 

větrná bouře, epidemie, dlouhotrvající teplo a sucho, pandemie chřipky. Dalšími moţnými riziky 

na území města jsou rizika antropogenní. Jelikoţ je Třinec hlavním průmyslovým městem 

regionu, nachází se zde řada podniků zabývající se průmyslovou výrobou. Významnými zdroji 

rizika jsou i dopravní cesty, po kterých jsou přepravovány řady nebezpečných látek. 

Nezanedbatelným rizikem v současnosti je i terorismus. 

7.1 Přírodní rizika na území města Třinec 

Největším přírodním rizikem pro město jsou povodně, kvůli kterým byl v roce 2010 

vyhlášen 4x krizový stav a to stav nebezpečí. Ostatními přírodními riziky na území města jsou 

sněhové kalamity, větrná bouře, epidemie, dlouhotrvající teplo a sucho, pandemie chřipky. Pro 

řešení těchto krizových situací jsou svolávány starostkou obce příslušné odborné skupiny 

krizových štábů obce. 

7.2 Povodeň  

Povodeň je přírodní katastrofa, způsobená rozlitím nadměrného mnoţství vody v krajině 

mimo koryta řek. Jejími následky mohou být různě velké škody na majetku, ekologické škody či 

oběti na lidských ţivotech. 

Stupeň povodňové aktivity je jednoduché číselné označení situace z hlediska míry ohroţení 

obyvatelstva a jeho majetku moţnou či právě probíhající povodní. Dle [7] rozlišujeme tři moţné 

stupně povodňové aktivity. 

 První stupeň stav bdělosti nastává při nebezpečí povodně. Situaci na vodním toku nebo 

vodním díle je třeba věnovat zvýšenou pozornost, zahajuje se hlídková sluţba. 

 Druhý stupeň ke stavu pohotovosti dochází v případě, ţe jiţ nebezpečí přerostlo do 

skutečné povodně. Při jeho vyhlášení se aktivizují orgány protipovodňové ochrany a 

provádějí se opatření podle povodňového plánu. 

 Třetí stupeň stav ohroţení se vyhlašuje při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu nebo 

ohroţení ţivotů a majetku v záplavovém území. Probíhají zabezpečovací a případně i 

záchranné a evakuační činnosti. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastrofa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Povode%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evakuace
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Tabulka 1 Významné vodní toky na území města Třinec [3] 

Název vodního toku Číslo hydrologického 

pořadí 

Délka vodního toku Vymezení vodního 

toku 

Olše 2-03-03-001 72, 585 Pramen-ústí 

Líštnice 2-03-03-030 0, 5 Hranice s Polskem 

Tyra 2-03-03-032 13, 120 Pramen-ústí 

Ropičanka 2-03-03-040 8, 120 Ústí-jez Smilovice 

Stonávka 2-03-03-054 

2-03-03-052 

33, 215 Pramen-ústí 

 

Povodňová ochrana obce Třinec 

Protipovodňová ochrana je pro území města Třinec řešena v protipovodňovém plánu. 

Významné vodní toky jsou uvedeny v tabulce 1. Správcem těchto významných vodních toků je 

Povodí Odry, s. p. Ostrava. 

 

a) Ohrožené veřejné objekty na území města Třinec 

Případnou povodní by byly ohroţeny tyto veřejné objekty.  

 Most na ulici Lesní, kde hrozí jeho ucpání a následné vylití potoku Křivec na ulici 

Lidickou s tím, ţe dojde k zaplavení části města Třinec-Staré město a postihne zhruba 50 

obyvatel. 

 Zanesení propustků nebo mostů-tento stav můţe způsobit vznik sesuvů, rovněţ můţe 

dojít i k zaplavení místní komunikace, z čehoţ plynou další rizika. 

 Při Q50 zasahuje zčásti do areálu Jubilejní Masarykovy základní školy na ulici u Splavu. 

Školu denně navštěvuje cca 750 dětí. 

 Při Q100  bude zasaţen areál firmy Linde Technoplyn, a. s.. Tyto firmy v současné době 

provádí výstavbu protipovodňové hráze. Postiţeny rovněţ budou dva nevýrobní objekty. 

Dále tato zóna zasahuje několik objektů v areálu Třineckých ţelezáren, a. s. [3]. 

Podrobná tabulka ohroţených veřejných objektů je v příloze č.1. 

 

b) Ohrožené rodinné domy na území města Třince 

Jak jiţ bylo naznačeno výše, případná povodeň by mimo jiné zasáhla i rodinné domy, které se 

nachází v zátopových zónách stanovených pro Q20,Q50,Q100.  

Největší rozliv je moţno očekávat v oblasti Třinec -Staré město a to v oblasti ulic Polní a Lípová 

a dále v katastru Luţnice na ulici Nábřeţní. V záplavovém území při průtoku stoleté vody leţí 33 
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rodinných domků, ve kterých má trvalý pobyt celkem 112 lidí. [3]. Podrobná tabulka hroţených 

domů je v Příloze č.1. 

Riziko povodní je na území města Třinec poměrně vysoké, protoţe za posledních pět let byl 

důsledkem povodní vyhlášen v průměru 2x ročně krizový stav. 

7.3  Sněhová kalamita nebo extrémní mráz 

Tyto přírodní MU mohou nastat v případě nadměrného spadu sněhu, který je zpravidla 

spojený se silným větrem nebo vytvořením náledí či námrazy. Tyto ţivelné události mohou 

vytvořit následně nesjízdnost, neschůdnost pozemních komunikací na většině území města 

Třince. Při takovéto situaci by pravděpodobně došlo k vyhlášení kalamitní situace. V případě 

dlouhodobého nadměrného spadu sněhu, kdy dochází k enormnímu zatíţení střech obytných 

budov na území města Třince, je nutné přijmout jistá opaření. K těm v první řadě patří shoz 

sněhu, kdy vlastníci budov jsou povinni tuto činnost vykonávat sami, pouze veřejných objektů 

můţe vypomoci HZS [3].  

Riziko sněhové kalamity není tak časté jako v předchozím případě, ale jelikoţ se správní obvod 

nachází v podhůří Beskyd, je zde velká pravděpodobnost vzniku MU, která nastává kaţdoročně. 

 

7.4  Dlouhotrvající teplo a sucho 

Pokud by došlo k vzniku takových klimatických podmínek, které způsobily dlouhotrvající vedro 

a sucho na území města Třinec, byla by přijata taková opatření jako jsou (zákaz zalévání rostlin 

na zahradě, mytí aut, vypalování porostů a trávy), která by omezila plýtvání s vodou. V případě 

potřeby by vedení města postupovalo v souladu s Plánem nouzového přeţití obyvatelstva 

správního obvodu města Třince [3]. 

Riziko vzniku je malé, protoţe oblast je dobře zásobována vodou jak pozemní tak i podzemní. 

 

7.5 Pandemie chřipky 

V případě výskytu “Pandemie chřipky“ ve správním území města Třinec byli by nemocní 

hospitalizováni nejprve v nemocnici Třinec, pokud by došlo k naplnění kapacity, dohotovila by 

se pro tyto účely nemocnice Třinec-Podlesí. Krajská hygienická stanice MSK-územní pracoviště 

Frýdek-Místek je určena k zajištění antivirových přípravků [3]. 

Riziko vzniku této MU je poměrně vysoká, ale ve správním obvodu ještě nikdy nenastala. 
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7.6 Větrná bouře 

Beaufortova stupnice-stupnice pro odhad síly (rychlosti) větru bez uţití přístrojů, tj. podle 

účinku větru na různé objekty (tabulka 2). Udává se ve stupních Beauforta. Rychlosti větru se 

týkají standardní výšky 10 m nad zemí ve volném terénu. 

 

Tabulka 2 Beaufortova stupnice [9]  

 

V případě vzniku MU jsou vydána opatření jako, upozornění veřejnosti na blíţící se 

vichřici, omezení pohybu na otevřených prostranstvích včetně vodních ploch, k opuštění 

obytných přívěsů, stanů, rekreačních kempů, dětských letních táborů, k zabezpečení a ochraně 

předmětů proti rozbití, strţení a odnášení, k ukotvení a fixování techniky a zamezení konání 

kulturních a sportovních akcí pod širým nebem [3]. 

Riziko vzniku této MU není tak časté, i kdyţ poslední událost orkán Kiril způsobil poměrně 

značné materiální škody.  

8. Antropogenní rizika na území města Třinec 

Na základě zákona o PZH [8] jsou objekty, kde je nakládáno s nebezpečnými chemickými 

látkami a přípravky (NChLaP) podle mnoţství, se kterými je zde nakládáno, děleny na: 

 zařazené do skupiny A-zpracovávají bezpečnostní program 

 zařazené do skupiny B-zpracovávají bezpečnostní zprávu 

 nezařazené – s mnoţstvím NChLaP >2% 

 zařízení nezařazené - mnoţstvím NChLaP <= 2% 
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Objekty nebo zařízení jsou zjednodušeně řečeno rozčleněny na objekty zařazené a 

nezařazené, přičemţ hovoříme-li o „nezařazených“ jedná se o provozy jako zimní stadióny, 

mrazírny, sklady hnojiv, čističky odpadních vod, velkoplošná skladovací zařízení, apod. 

Na území města se jedná o tyto ohroţující subjekty zařazené podle [8] do skupiny B a to jsou 

Třinecké ţelezárny a.s., Energetika Třinec a.s.. 

Dále o ohroţující subjekt zařazený podle [8] do skupiny A je výrobce technických plynů Linde 

Gas a.s.. 

Subjekty nezařazenými podle [8] je Zimní stadión HCO Třinec, benzínové pumpy firem 

OMV ČR s.r.o., Shell, a.s., Agip, s.r.o., GLOBAL OIL s.r.o., Tranmes, s.r.o. a velkochovy 

dobytka Agricoop Třinec, a.s.. 

Dalším významným zdrojem rizika je mezinárodní tranzitní státní silnice I/11  

(evropská síť E 75) a hlavní ţelezniční trať českých drah č. 320, po kterých je přepravována řada 

NL podléhající označení ADR a RID. Nezanedbatelným rizikem v současnosti je i terorismus.  

 

 Popis NL ,se kterými je ve správním obvodu města Třinec nakládáno 

 Vysokopecní plyn - plyn vznikající ve vysokopecní výrobě, bezbarvý plyn bez 

charakteristického zápachu, směs vodíku, dusíku, oxidu uhelnatého a oxidu uhličitého, 

klasifikován jako extrémně hořlavý a toxický. 

 Koksárenský plyn - bezbarvý plyn lehčí neţ vzduch, aromatického zápachu, směs 

vodíku, metanu a oxidu uhelnatého, klasifikován jako extrémně hořlavý a toxický. 

 Konvertorový plyn - bezbarvý plyn těţší neţ vzduch, bez zápachu, směs oxidu 

uhelnatého, oxidu uhličitého, dusíku a vodíku, klasifikován jako extrémně hořlavý a 

toxický. 

 Směsný plyn - míšením vysokopecního, konvertorového, koksárenského a zemního 

plynu, bezbarvý plyn charakteristického zápachu, směs oxidu uhelnatého, oxidu 

uhličitého, dusíku a vodíku, klasifikován jako extrémně hořlavý a toxický. 

 Surový koksárenský benzol- kapalná vysoce hořlavá látka. Snadno vznětlivá, při poţáru 

se budou uvolňovat CO, CO2 a další toxické zplodiny hoření. Páry přípravku mohou 

tvořit výbušnou směs se vzduchem. 

 Amoniak – jedovatý plyn s charakteristickým štiplavým zápachem, toxický při 

vdechování. Dráţdí oči a dýchací cesty, můţe dojít k otoku plic. Při styku s kůţí 

způsobuje poleptání, v případě kapalného amoniaku omrzliny. Páry jsou těţší neţ 

vzduch. Nebezpečný pro ţivotní prostředí, vysoce toxický pro vodní organismy, 

poškozuje vodu. Hořlavá látka, nebezpečí vznícení za vyšších teplot. 
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 Acetylén - extrémně hořlavý. Ve vysokých koncentracích můţe způsobit udušení. V 

niţších koncentracích můţe mít narkotický účinek. 

 Benzín - kapalná hořlavá látka. Snadno vznětlivá, páry mohou tvořit výbušnou směs se 

vzduchem. 

 LPG - Plynná extrémně hořlavá látka, snadno vznětlivá. 

 Bioplyn - extrémně hořlavý, vzniká při anaerobním čištění odpadních vod a vyhnívání 

kalů. 

 Močůvka, silážování,hnojůvka - riziko znečištění jak povrchové tak podzemní vody. 

Nebezpečné jsou především odpadní vody ze siláţování, neboť jsou nadměrně znečištěné 

organickými látkami.  

 Hromadná nákaza - potencionálním rizikem se můţou stát i velkoobjemové chovy 

hospodářských zvířat s moţným přenosem nákazy na člověka. 

Podrobný popis a charakteristika NL je v příloze č.2. 

8.1 Subjekty zařazené dle zákona o prevenci závažných havárií 

a) Třinecké železárny a.s. 

Jsou hutním kombinátem s uzavřeným hutním cyklem výroby, s výrobou koksu, aglomerátu, 

surového ţeleza, oceli a válcovaných ocelových výrobků, včetně zpracování doprovodných 

produktů vznikajících během výroby ţeleza a oceli a jejich zpětného vyuţití v hutním procesu 

nebo v jiných průmyslových oborech. Z pohledu prevence závaţných havárií jsou významnými 

činnostmi provozovatele výroba vysokopecního plynu a koksárenského plynu. 

b) Energetika Třinec a.s.  

Zabezpečuje výrobu a rozvod elektrické energie, horké vody, technologické páry, 

dmýchaného a stlačeného vzduchu, průmyslové, uţitkové a pitné vody, úpravu a skladování 

topných plynů získaných jako vedlejší produkt při hutní výrobě a zemního plynu. Provozuje 

čistírny odpadních vod a kanalizační řády. 

Zde jsou uvedeny jen ty nebezpečné chemické látky, které mohou způsobit havárii s 

dosahem mimo území areálu obou objektů a to jsou: 

 Vysokopecní plyn,  

 koksárenský plyn,  

 konvertorový plyn, 

 směsný plyn,  

 surový koksárenský 

 benzol.  
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Výsledná hranice zóny havarijního plánování je znázorněna na Obrázku 4. 

 

 

Obrázek 4 Hranice zóny havarijního plánování [13] 

c) Linde Technoplyn a.s. 

Zabývá se výrobou a prodejem technických, medicinálních a speciálních plynů. Nachází se 

tam tyto nebezpečné látky: amoniak , acetylén. 

 

d) Čerpací stanice PHM 

     Tranmes, s.r.o. , OMV ČR, s.r.o. , Karel Baron, Shell, a.s. – nachází se zde nebezpečná 

látka benzín. 

     Global Oil s.r.o., Agip, s.r.o. – nachází se zde nebezpečné látky benzín, LPG. 

     Zimní stadión HCO Třinec - nachází se zde nebezpečná látka amoniak. 

    Agricoop Třinec s.r.o. - nachází se zde nebezpečné látky a rizika jako jsou bioplyn, močůvka, 

siláţování, hnojůvka, hromadná nákaza. 
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8.2  Terorismus 

Jedná se o záměrně násilnou činnost malých polovojensky organizovaných skupin, které 

prosazují zájmy určitých vlivných dílčích skupin. Jejich snahou je vyvolat ostré sociální napětí a 

ovlivnit veřejné mínění nebo činnost státních orgánů ve svůj prospěch (únosy letadel, odpalování 

výbušných náloţí na důleţitých místech apod.). Jedná se i o záměrnou hospodářskou kriminalitu 

s cílem likvidovat svého protivníka popřípadě se neoprávněně obohatit. 

Druhy terorismu dle [2] 

Superterorismus 

 jaderný, radiační, chemický, biologický (ZHN) 

 úmyslné vyvolání sekundárních účinků havarijních dějů (vodohospodářské, chemické, 

energetické, jaderné zařízení) 

 

Nekonvenční terorismus (informační a psychologický) 

 cyberterorismus, psychologická manipulace, propaganda, manipulace s veřejným 

míněním 

Získávání prostředků pro terorismus 

 zneuţití vojenských prostředků ZHN 

 vlastní výroba 

 násilné vyvolání sekundárních účinků 

Trendy biologického terorismu 

 zneuţití bakteriologických a toxinových zbraní 

 terorismus s pouţitím patogenních mikroorganismů a toxinů 

 biologický terorismus formou násilně vyvolaných havárií 

 zvláštnosti B terorismu: 

 B terorismus proti chemickému účinnější, nebezpečnější, 

 ekonomická účinnost, 

 výroba v primitivních podmínkách, 

 pouţití B látek lze obtíţně prokázat, 

 opoţděný účinek.  

Na území města Třinec je toto riziko poměrně značné, protoţe se zde nachází velké 

mnoţství technologií, produktovodů a plynojemů.  
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9. Metody používané pro hodnocení rizika 

Kaţdá z existujících metod pro stanovení rizik, včetně těch dále uvedených, byla 

generována pro určitý specifický problém. Níţe jsou uvedeny příklady těchto metodik. 

Check List Analysis (Analýza pomocí kontrolních záznamů) 

Kontrolní seznam je postup zaloţený na systematické kontrole plnění předem stanovených 

podmínek a opatření. Seznamy kontrolních otázek (check lists) jsou zpravidla generovány na 

základe seznamu charakteristik sledovaného systému nebo činností, které souvisejí se 

systémem a potenciálními dopady, selháním prvku systému a vznikem škod. Jejich struktura 

se muţe měnit od jednoduchého seznamu aţ po sloţitý formulář, který umoţňuje zahrnout 

různou relativní důleţitost parametru [4]. 

Safety Audit (Bezpečnostní audit) 

Bezpečnostní kontrola je postup hledající rizikové situace a navrţení opatření na zvýšení 

bezpečnosti. Metoda představuje postup hledání potenciálně moţné nehody nebo provozního 

problému, který se můţe objevit v posuzovaném systému. Formálně je pouţíván připravený 

seznam otázek a matice pro skórování rizik [4]. 

Process Quantitative Risk Analysis – QRA (Analýza kvantitativních rizik procesu) 

Kvantitativní posuzování rizika je systematický a komplexní přístup pro predikci odhadu 

četnosti a dopadu nehod pro zařízení nebo provoz systému. Analýza kvantitativních rizik 

procesu je koncept, který rozšiřuje kvalitativní (zpravidla verbální) metody hodnocení rizik o 

číselné hodnoty. Algoritmus vyuţívá kombinaci (propojení) s jinými známými koncepty a 

směruje k zavedení kritérií pro rozhodovací proces, potřebnou strategii a programy k 

efektivnímu zvládání (řízení) rizika. Vyţaduje náročnou databázi a počítačovou podporu [4]. 

What – If Analysis (Co se stane kdyţ…) 

Analýza toho, co se stane kdyţ, je postup na hledání moţných dopadu vybraných 

provozních situací. V podstatě je to spontánní diskuse a hledání nápadu, ve které skupina 

zkušených lidí dobře obeznámených s procesem klade otázky nebo vyslovuje úvahy o 

moţných nehodách [4]. 

Hazard and Operation Process – HAZOP (Studie nebezpečí a provozuschopnosti) 

HAZOP je postup zaloţený na pravděpodobnostním hodnocení ohroţení a z nich 

plynoucích rizik. Jde o týmovou expertní multioborovou metodu. Hlavním cílem analýzy je 

identifikace scénářů potenciálního rizika. Experti pracují na společném zasedání formou 

brainstormingu. Soustřeďují se na posouzení rizika a provozní schopnosti systému. 

Pracovním nástrojem jsou tabulkové pracovní výkazy a dohodnuté vodicí výrazy. 
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Identifikované neplánované nebo nepřijatelné dopady jsou formulovány v závěrečném 

doporučení, které směřuje ke zlepšení procesu [4]. 

Event Tree Analysis – ETA (Analýza stromem událostí) 

Analýza stromu událostí je postup, který sleduje průběh procesu od iniciační události přes 

konstruování událostí vţdy na základě dvou moţností – příznivé a nepříznivé. Metoda ETA je 

graficko statistická metoda. Názorné zobrazení systémového stromu událostí představuje 

rozvětvený graf s dohodnutou symbolikou a popisem. Znázorňuje všechny události, které se v 

posuzovaném systému mohou vyskytnout. Podle toho jak počet událostí narůstá, výsledný 

graf se postupně rozvětvuje jako větve stromu [4]. 

Failure Mode and Effect Analysis – FMEA (Analýza moţností poruch a jejich 

následků) 

Analýza selhání a jejich dopadu je postup zaloţený na rozboru způsobu selhání a jejich 

důsledku, který umoţňuje hledání dopadu a příčin na základě systematicky a strukturovaně 

vymezených selhání zařízení. Metoda FMEA slouţí ke kontrole jednotlivých prvku 

projektového návrhu systému a jeho provozu. Představuje metodu tvrdého, určitého typu, kde 

se předpokládá kvantitativní přístup řešení. Vyuţívá se především pro váţná rizika a 

zdůvodněné případy. Vyţaduje aplikaci počítačové techniky, speciální výpočetní program, 

náročnou a cíleně zaměřenou databázi [4]. 

Preliminary Hazard Analysis – PHA (Předběţné posouzení nebezpečí) 

Předběţná analýza ohroţení – téţ kvantifikace zdrojů rizik je postup na vyhledávání 

nebezpečných stavů či nouzových situací, jejich příčin a dopadu na jejich zařazení do 

kategorií dle předem stanovených kritérií. Koncept PHA ve své podstatě představuje soubor 

různých technik, vhodných pro posouzení rizika [4]. 

Fault Tree Analysis – FTA (Analýza stromem poruch) 

Analýza stromu poruch je postup zaloţený na systematickém zpětném rozboru událostí za 

vyuţití řetězce příčin, které mohou vést k vybrané vrcholové události. Metoda FTA je 

graficko analytická popř. graficko statistická metoda. Názorné zobrazení stromu poruch 

představuje rozvětvený graf s dohodnutou symbolikou a popisem. Hlavním cílem analýzy 

metodou stromu poruch je posoudit pravděpodobnost vrcholové události s vyuţitím 

analytických nebo statistických metod. Proces dedukce určuje různé kombinace 

hardwarových a softwarových poruch a lidských chyb, které mohou způsobit výskyt 

specifikované neţádoucí události na vrcholu [4]. 

Human Reliability Analysis – HRA (Analýza spolehlivosti člověka) 

Analýza lidské spolehlivosti je postup na posouzení vlivu lidského činitele na výskyt 
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pohrom, nehod, havárií, útoku apod. či některých jejich dopadů. Koncept analýzy lidské 

spolehlivosti HRA směřuje k systematickému posouzení lidského faktoru (Human Factors) a 

lidské chyby (Human Error). Ve své podstatě přísluší do zastřešující kategorie konceptu 

předběţného posuzování PHA. Zahrnuje přístupy mikroergonomické (vztah „člověk-stroj“) a 

mikroergonomické (vztah systému „člověk-technologie“). Analýza HRA má těsnou vazbu na 

aktuálně platné pracovní předpisy především z hlediska bezpečnosti práce. Uplatněni metody 

HRA musí vţdy tvořit integrovaný problém bezpečnosti provozu a lidského faktoru 

v mezních situacích různých havarijních scénářů, tzn. paralelně a nezávisle s další metodou 

rizikové analýzy [4]. 

Fuzzy Set and Verbal Verdict Method – FL-VV (metoda mlhavé logiky verbálních 

výroku) 

Metoda mlhavé logiky a verbálních výroku je metoda zaloţená na jazykové proměnné. 

Jde o multikriteriální metodu rozhodovací analýzy z kategorie měkkého, mlhavého typu. 

Opírá se o teorii mlhavých mnoţin a muţe být aplikována v různých obměnách, jednak 

samostatně s přímým výstupem priorit, anebo jako stupnice v pomocných bodech, na místo 

standardní verbálně-numerické stupnice v relativních jednotkách [4]. 

Relative Ranking – RR (Rychlé hodnocení) 

Relativní klasifikace je ve skutečnosti spíš analytická strategie neţ jednoduchá dobře 

definovaná analytická metoda. Tato strategie umoţňuje analytikům porovnat vlastnosti 

několika procesu nebo činností a určit tak, zda tyto procesy nebo činnosti mají natolik 

nebezpečné charakteristiky, ţe to analytiky opravňuje k další podrobnější studii. Relativní 

klasifikace muţe být pouţita rovněţ pro srovnání několika návrhu umístění procesu nebo 

zařízení a zajistit tak informace o tom, která z alternativ je nejlepší nebo méně nebezpečná. 

Tato porovnání jsou zaloţena na číselných srovnáních, která reprezentují relativní úroveň 

významnosti kaţdého zdroje rizika [4]. 

Causes and Consequences Analysis - CCA (Analýzy příčin následků) 

Analýza příčin a dopadu je směs analýzy stromu poruch a analýzy stromu událostí. 

Největší předností CCA je její pouţití jako komunikačního prostředku. Diagram příčin a 

dopadu zobrazuje vztahy mezi koncovými stavy nehody (nepřijatelnými dopady) a jejich 

základními příčinami. Protoţe grafická forma, jeţ kombinuje jak strom poruch, tak strom 

událostí do stejného diagramu, muţe být hodně detailní, uţívá se tato technika obvykle 

nejvíce v případech, kdy logika poruch analyzovaných nehod je poměrně jednoduchá. Jak uţ 

napovídá název, účelem analýzy příčin a dopadu je odhalit základní příčiny a dopady 

moţných nehod. Analýza příčin a dopadu vytváří diagramy s nehodovými sekvencemi a 
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kvalitativními popisy moţných koncových stavu nehod [4]. 

Probabilistic Safety Assessment – PSA (Metoda pravděpodobnostního hodnocení) 

Metoda stanovuje příspěvky jednotlivých zranitelných častí k celkové zranitelnosti celého 

systému. Tato technologie se pouţívá např. k modelování scénářů hypotetických jaderných 

havárií, které vedou k tavení aktivní zóny a k odhadnutí četnosti takových havárií. Metodika 

PSA se skládá z: pochopení systému jaderného zařízení a ze shromáţdění relevantních dat o 

jeho chování při provozu [4]. 

 

10.  Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnocení současného stavu a porovnání moţných rizik s 

aktuálními dokumenty krizového řízení na území města Třinec. Úvodem jsem se zabýval 

legislativou krizového řízení, charakteristikou správního obvodu a zjištění moţných rizik 

ohroţujících dané území. Dále jsem provedl aktualizací seznamu ohroţujících subjektů. Posoudil 

a zhodnotil jsem moţná rizika ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Třinec. Rovněţ 

jsem provedl porovnání rizik se stávajícími dokumenty krizového řízení (krizový plán kraje, 

analýzy rizik, vnější havarijní plány atd.) na území určené obce Třinec (rozpracovaný krizový 

plán Moravskoslezského kraje určenou obcí Třinec). Na základě této charakteristiky jsem 

sestavil výčet mimořádných událostí přírodního a antropogenního charakteru i subjektů 

nakládajících s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. Přínosem je posouzení rizika s 

aktuálními dokumenty, a také moţné vyuţití pro potřeby HZS Třinec. Výše uvedeným postupem 

byly naplněny uvedené cíle bakalářské práce a hlouběji se touto problematikou budu zabývat ve 

své diplomové práci. 
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