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1. Úvod 

Obec Kozmice je místo, ve kterém ţiji celý svůj dosavadní ţivot. Tato skutečnost 

ovlivnila mou volbu pří výběru tématu mé bakalářské práce. Jelikoţ na tomto území nejsou 

zpracovány opatření k ochraně obyvatelstva, rozhodla jsem se analyzovat moţná ohroţení 

obce a jejich aktuální stav. 

 Záměrem bakalářské práce je navrhnout optimalizaci opatření k ochraně obyvatelstva 

v obci. Nejdříve je nezbytné provést analýzu moţného ohroţení obce mimořádnými 

událostmi, které je pro toto území nejpravděpodobnější. Ta můţe slouţit občanům k přípravě 

na mimořádné události a především ke zmírnění následků, které tato událost přinese. Důleţité 

je také zhodnotit aktuální stav opatření, zdůraznit jeho nedostatky a navrhnout případná 

vylepšení.  

 Pro posouzení moţného ohroţení Kozmic jsem pouţila metodu pro analýzu a 

plánování opatření k ochraně obyvatelstva, která je pouţívaná v Kanadě a program Sféra. Ten 

je určen pro tvorbu analýzy rizik na daném území. 

 Obec, díky svému umístění a struktuře osídlení je vesnicí poměrně příjemnou a 

klidnou, které se zatím závaţnější situace či pohromy povětšinou vyhýbají. Uvědomuji si, ţe 

tento stav nemusí stále trvat a s největší pravděpodobností v budoucnu k některé závaţné 

katastrofě dojde. Podstatné pak bude, jak se zachovávat při řešení takové krizové situace. 

Zvládnutí rozsáhlé krizové situace není jen na Integrovaném záchranném systému, ale také na 

občanech. 
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2. Cíl práce 

 

 Cílem práce je analyzovat moţná ohroţení obce Kozmice a současný stav opatření 

k ochraně obyvatelstva v této obci a navrhnout optimalizaci ochrany obyvatelstva v obci. 

V práci bude pro stanovené cíle pouţita metoda pro analýzu a plánování opatření k ochraně 

obyvatelstva pouţívaná v Kanadě. Tato metoda bude porovnána s výsledky dosaţenými 

pomoci programu Sféra. 
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3. Rešerše 

 

KOVAŘÍK, Jaroslav; SMETANA, Marek. Základy civilní ochrany. 1. vydání. Ostrava : 

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. 147 s. ISBN 80-86634-85-X 

 Autoři poskytují informace o základních úkolech civilní ochrany. Zaměřují se na 

poskytnutí informací z oblastí ochrany obyvatelstva. V publikaci popisují zjišťování a 

označování nebezpečných látek, úkoly hlasné sluţby a informování obyvatelstva, moţnosti 

evakuace a ukryti, poskytování nouzového zásobování a ubytování včetně jiných způsobů 

k ochraně obyvatelstva postiţeného mimořádnou událostí. Tyto informace mi pomohly získat 

přehled o plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Vyuţila jsem je ve prospěch práce. 

 

PROCHÁZKOVÁ, Dana; ŘÍHA, Josef. Krizové řízení. 1. vydání. Praha 4 : Tiskárna 

Ministerstva vnitra, 2004. 226 s. ISBN 80-86640-30-2. 

 Publikace se zabývá, jak uţ název napovídá, krizovým řízením. Shrnuje odborné 

poznatky, moţné přístupy k problematice a zkušenosti v jejich vyuţití v praxi. Je zde popsán 

vývoj a cíle kritické infrastruktury a jak je pojata v ČR.  Autoři ve svém díle věnují část 

rizikům. Charakterizují je, vysvětlují metody hodnocení nebo řízení rizik.  

 

Metoda pro analýzu a plánování opatření k ochraně obyvatelstva používaná v Kanadě: 

SCHAEFER, Ed;CARTER, Eric. System-based Risk Analysis in Comprehensive 

Emergency Planning. 

 Vyzdvihuje vysokou pravděpodobnost události spíše neţ dopad událostí. Kvantifikuje 

priority během rozvoje analýzy rizik a přiděluje číselné hodnoty. Touto metodou jsem 

provedla analýzu rizik na dané území. Hodnoty poskytují základ pro rozvoj shody, umoţňují 

přesně definovat naše plánování úkolů a cílů.  

 

Program Sféra: KOVAŘÍK, František; KUPKA, Radim. Uživatelská příručka k 

programu Sféra. 2006. 

 Metoda slouţící pro analytické zhodnocení nebo rozhodovací proces. Prostřednictvím 

tohoto programu jsem provedla analýzu rizik na dané území. Je to softwarový nástroj, 

vyhodnocující analýzu a stanovuje nejpravděpodobnější rizika na území Kozmic. 
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KRÖMER, Antonín; MUSIAL, Petr; FOLWARCZNY, Libor. Mapování rizik. 1. vydání. 

Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010. 126 s. ISBN 978-80-

7385-086-9. 

 Publikace popisuje metodu mapování rizik, která byla vyvinuta u Hasičského 

záchranného sboru Moravskoslezského kraje, na základě metodiky doporučené Evropskou 

unií. Mapování rizik je proces, při kterém se identifikují území s různou úrovní rizika. Díky 

publikaci jsem si doplnila základní veličiny. Z pohledu mapování rizik jsou to veličiny 

nebezpečí, zranitelnost a připravenost určitými charakteristikami území. 

 

KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše. Ochrana obyvatelstva. 1. vydání. Ostrava : Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. 140 s. ISBN 80-86634-70-1. 

Publikace poskytuje informace od vývoje aţ po současnost ochrany obyvatelstva. 

Autorka se nejen věnuje úkolům civilní obrany, ale také realizaci opatření nebo poţadavkům 

ochrany obyvatelstva. 
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4. Základní pojmy 

 

 Pro snadnější orientaci v práci, jsou zde k vysvětlení vybrané pojmy z oblasti ochrany 

obyvatel a krizového řízení. 

 

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.[7.] 

 

Analýza rizika je metodický nástroj pro zjištění a ocenění rizika.[3.] 

 

Riziko je míra výskytu nepřijatelných dopadů vyvolaných největší očekávanou pohromou 

v daném místě.[3.] 

 

Připraveností lze chápat jako připravenost lidských, materiálních a dalších zdrojů 

k minimalizaci negativních dopadů mimořádné události.[5.] 

 

Dopad je nepříznivý účinek (působení) jevu v daném místě a čase na chráněné zájmy.[3.] 

 

Zranitelnost je náchylnost ke vzniku škody. [3.] 

 

Zranitelnost území rozumíme jako vnímavost území na dopady mimořádné události. Je to 

schopnost území negativně reagovat na působení neţádoucích jevu.[5.] 

 

Obnova je soubor opatření pro zajištění stability, likvidaci odstranitelných škod a pro 

zahájení dalšího rozvoje. [3.] 

 

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. [7.] 

 

Likvidační práce jsou činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí.[7.]  
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Varování je souhrn technických a organizačních opatření zabezpečujících včasné upozornění 

na hrozící nebo nastalou mimořádnou událost a krizovou situaci pomocí veřejného vyhlášení 

varovného signálu.[1.] 

 

Vyrozumění je souhrn technických a organizačních opatření zabezpečujících včasné 

předávání informací o hrozící nebo nastalé mimořádné události a krizové situaci určeným 

orgánům státní správy, samosprávy, právnickým a fyzickým osobám.[1.] 

 

Evakuace je souhrn opatření směřujících k organizovanému přemístění osob, hospodářského 

zvířectva a věcných prostředků v daném pořadí priority z ohroţeného prostoru na jiné 

území.[1.] 
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5. Ochrana obyvatelstva 

 Ochrana obyvatelstva je upravena legislativně  zákonem č.239/2000 Sb., o 

integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. Vymezil povinnosti k plnění 

úkolů civilní obrany hasičským záchranným sborům, vybraným ministerstvům, obcím, 

právnickým, podnikajícím fyzickým a fyzickým osobám. Plněním se rozumí dle Čl. 61 

Dodatkového Protokolu I k Ţenevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí 

mezinárodních ozbrojených konfliktů. [6.] 

 Obzvláště je plněním úkolů civilní ochrany varování a vyrozumění, evakuace, 

nouzového přeţití, individuální ochrany, ukrytí a zjišťování a označování nebezpečných 

oblastí, dekontaminace a dalších opatření vyplývajících z poţadavků ochrany obyvatelstva. 

[6.] 

 Je komplex připravovaných a při mimořádných událostech a krizových situacích v 

podstatě realizovaných opatření. Ze zákona je prováděna a zabezpečena v naší společnosti 

tak, aby byly v co největší míře chráněny lidské ţivoty, zvířata, kulturní hodnoty a ţivotní 

prostředí se zřetelem na ekonomické moţnosti státu. [6.] 

 K zabezpečení bezpečnosti České republiky patří i zajištění ochrany obyvatelstva. 

Zahrnuje ochranu před následky mimořádných událostí, ţivelných pohrom, terorismu, 

provozních havárií, násilných společenských konfliktů. Také je zajištěna ochrana vnitřního 

pořádku, ekonomiky, bezpečnosti a ochrana státu proti vnějšímu vojenskému ohroţení. [1.] 

 

5.1. Historie 

- 2. pol. dvacátých a 1. pol. třicátých let 

Počátek budování ochrany obyvatelstva před účinky leteckého napadení civilního 

obyvatelstva. Byla zřízena civilní protiletecká ochrana (dále jen „CPO“). Řízení CPO mělo na 

starost ministerstvo vnitra („MV“).  Vznikaly poradní výbory CPO a přijímaly se zákony 

vymezující jejich činnost. Hlavními úkoly CPO bylo zabezpečení obyvatelstva plynovými 

maskami, a rovněţ zabezpečit dostatečný počet veřejných úkrytů.[6.] 

- období okupace 

Postupně přešlo v roce 1940 na území Protektorátu veškeré řízení CPO na protektorátní 

policii, ta zabezpečovala součinnost ostatních sloţek zejména Červeného kříţe a poţárních 

jednotek. V roce 1941 sloţky protektorátní CPO začleněny do Luftschutzu. Tímto opatřením 

nastoupila v platnost říšská nařízení Luftschutzu.[6.] 
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- po 2. světové válce 

Došlo k minimalizaci opatření k ochraně obyvatelstva před vzdušným napadením. Od roku 

1946 probíhala organizovaná likvidace protiletecké ochrany, která se zaměřovala především 

v odstraňování ochranných staveb, zařízení, zbytků původní organizační struktury a jiných 

opatření. Likvidaci provádělo MV. V roce 1951 bylo přijato Vládní usnesení o civilní obraně, 

zde byly vymezeny základní prvky organizace civilní obrany (dále jen „CO“). Vzniklá CO 

patřila do působnosti MV. Organizační struktura byla tvořena vojenskou a nevojenskou částí.  

Do vojenské části byly zahrnuty územní štáby civilní obrany do stupně okres, vojenské útvary 

CO a zařízení CO. Nevojenskou část tvořily sluţby CO organizované resorty, jednotky CO a 

organizace ve výrobně-hospodářské sféře. V roce 1958 bylo přijato Usnesení vlády Republiky 

československé č. 49 o civilní obraně Republiky československé s přílohou Směrnice o civilní 

obraně Republiky československé, na základě opatření proti zbraním hromadného ničení. 

V roce 1976 civilní obrana převedena z působnosti MV do působnosti ministerstva 

obrany.[6.]  

- současnost 

V roce 1990 začala transformace civilní obrany s cílem vybudovat spolehlivý systém ochrany 

obyvatelstva, odpovídajícím systémům ve vyspělých zemích. Vláda ČR přijala Usnesení č. 

126 v roce 1993, obsahem byla Opatření CO ČR. V opatřeních je vyhlášeno, ţe do doby 

přijetí právní úpravy CO je nutno zachovat funkčnost systému CO v souladu s čl. 61 

Dodatkového protokolu I k a Ţenevským úmluvám z 12. srpna 1949, o ochraně obětí 

mezinárodních ozbrojených konfliktů. Ke dni 31. 12. 1993 byly zrušeny štáby CO okresů a 

statutárních měst na základě Usnesení vlády ČR ze dne 24. 12. 1993 čl. 660. Usnesením vlády 

ČR č. 53 ze dne 20. 1. 1999 byl vysloven souhlas s převedením výkonu státní správy ve 

věcech CO z působnosti Ministerstva obrany do působnosti Ministerstva vnitra.[6.] 

 Dále je legislativně upravena vyhláškou ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě 

a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, zahrnuje podrobné rozpracování úkolů v oblasti 

informování obyvatelstva, varování, evakuace, ukrytí a zřizování zařízení civilní ochrany. A 

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

záchranných operací, poskytování a příjímání humanitární pomoci a náhrad výdajů 

vynakládaných právnickými a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva ve 

znění pozdějších předpisů. Vymezuje poskytované náhrady hasičskými záchrannými sbory 

krajů právnickým a podnikajícím fyzickým osobám na ochranu obyvatelstva.[6.] 

 Ke dni 25. 2. 2008 byla Usnesením vlády ČR schválena Koncepce ochrany 

obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020. 
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5.2. Ochrana obyvatel v Evropské Unii  

 Členské státy Evropské Unie („EU“) mají ochranu obyvatel vymezenou vlastní 

legislativou. Přijetí Lisabonské smlouvy a její vstoupením v platnosti 1. ledna 2010 došlo ke 

zvýšení snahy některých států v oblasti ochrany obyvatelstva před katastrofou ze strany EU, 

zejména se to týká priorit při teroristických útocích, přírodních nebo antropogenních 

katastrofách. [12.] 

 Ochrana obyvatelstva v rámci EU v současné době zahrnuta do generálního ředitelství 

pro humanitární pomoc a ochranu. Pro oblast ochrany obyvatelstva pouţívá EU pojem civilní 

ochrana.[12.] 

 Počátek evropské spolupráce v této oblasti proběhla okolo roku 1985, kdy byla 

předloţena Zelená kniha Evropské komise s názvem „Péče o naše ţivotní prostředí – akce pro 

evropské ţivotní prostředí“. Záměrem politiky EU v oblasti ochrany obyvatelstva je podpora a 

pomoc při aktivitách členských států. [12.] 

 

Základní dokumenty ochrany obyvatelstva Společenství v současné době jsou: 

1. Rozhodnutí Rady Unie o vytvoření Společenství na podporu zesílené spolupráce 

v civilní ochraně z roku 2001.  

Důleţitý nástroj podpory zesílené spolupráce při asistenčních zásazích v oblasti civilní 

ochrany ve vztahu s velkými přírodními katastrofami. Podle pravidel lze do postiţených 

oblastí uvnitř i mimo EU vysílat vyhodnocovací a koordinační týmy expertů. Ti mohou na 

ţádost postiţeného státu doplňovat zásahové týmy organizované v rámci tohoto Společenství 

z vybraných členských sil a prostředků. V případě katastrofy k vyměnění informací mezi 

členskými zeměmi a pro koordinaci nasazení asistenčních záchranných týmů vzniklo 

Monitorovací a informační středisko.[12.] 

 

2. Rozhodnutí Rady Unie ze dne 8. listopadu 2007 o vytvoření civilní ochrany 

Společenství  -  tzv. Recast. 

Poskytuje podporu v případě mimořádných událostí a usnadňuje koordinaci asistenčních 

zásahu ze strany členských států a Společenství. Dokument zohledňuje příslušné právní 

předpisy a mezinárodní závazky Společenství, přičemţ nesmějí být dotčena vzájemná práva a 

povinnosti členských států. V oblasti civilní ochrany má usnadnit odezvu na všechny druhy 

mimořádných událostí uvnitř nebo vně Společenství.[12.] 

 



17 

 

3. Rozhodnutí Rady Unie ze dne 5. března 2007 o zřízení finančního nástroje pro civilní 

ochranu. 

Nástroj s platností pro období 2007 aţ 2013 má zejména chránit obyvatelstvo, ţivotní 

prostředí a majetek, a také podporu zesílené spolupráce mezi členskými státy v oblasti civilní 

ochrany. Stanovuje pravidla poskytování finanční pomoci pro opatření k předcházení nebo 

sníţení účinků mimořádných událostí.[12.] 

 

 

5.3. Ochrana obyvatel v Severoatlantické alianci (NATO) 

 V NATO je k pojmu civilní ochrana nadřazen pojem civilní nouzové plánování 

(„CNP“). Záměrem CNP  v NATO je koordinace národních plánovacích činností členských 

států k zajištění nejefektivnějšího vyuţití civilních zdrojů v rámci kolektivní podpory 

strategických cílů Aliance.[12.]  

 Základním dokumentem CNP NATO je Ministerská směrnice CNP NATO 

(„směrnice“), stanovuje prioritní činnosti a působnosti. Současná směrnice je v platnosti pro 

období let 2010 aţ 2013. Cílem bylo zlepšit civilní podporu pro plánování a vedení 

vojenských operací, národní odolnost a schopnost zvládat mimořádné události včetně 

spolupráce s partnery a koordinaci s ostatními mezinárodními organizacemi.[12.] 

 Všeobecná koordinace je zajišťována Vyšším výborem pro civilní nouzové plánování 

(„Výbor“), který podléhá přímo Severoatlantické radě. Tento Výbor koordinuje 8 plánovacích 

výborů včetně Výboru pro civilní ochranu.[12.] 

 Výbor pro civilní ochranu NATO zabezpečuje v rámci hlavních cílů CNP mezinárodní 

spolupráci v souvislosti s ochranou obyvatel a zmírnění katastrof. Působí jako středisko pro 

všechny členské státy NATO a partnerské země z hlediska plánování připravenosti na 

katastrofy a provádí analýzy vzniklých katastrof.[12.] 

 

 

 

  



18 

 

6. Charakteristika obce Kozmice 

 Obec Kozmice leţí v severovýchodní části České republiky v Moravskoslezském 

kraji, konkrétně v okrese Opava, v oblasti nazývané Hlučínsko. V blízkosti obce se nacházejí 

větší města, jde o Hlučín, Ostravu a Opavu. Hlučín je vzdálen od Kozmic 

3 km, Ostrava 11 km a Opava nejdále 21 km. Poloha obce na mapě viz Obrázek 1. Okolí 

Kozmic je určeno k rekreačnímu vyţití. V sousedním Hlučíně a částečně i na katastru Kozmic 

se nachází Sportovně-rekreační areál Štěrkovna. Polské hranice jsou vzdálené od obce 

přibliţně 8 km. Hlučínsko, díky mírně zvlněné krajině s dalekými výhledy na Nízký a Hrubý 

Jeseník, Beskydy a do Polska, je vhodné k pěší turistice a k cykloturistice. [9.] 

 

Obrázek 1 Poloha obce 

6.1. Historie obce 

 První písemná zpráva o existenci obce pochází z roku 1349. Minulost Kozmic je spjatá 

s historií celého Hlučínska, které patřilo střídavě k Českému státu a střídavě k Německu. Při 

dělení Opavska v r. 1377 náleţela obec k dolnobenešovskému panství. Následující století 

přineslo rozdělení obce na horní a dolní část. Horní Kozmice získali Felklové z Čochtendorfu 

a po nich další majitelé. Dolní Kozmice zůstaly u panství Dolní Benešov, k němuţ se celá 

obec vrátila aţ v 17. stol. Z roku 1477 je dochovaná zpráva o vypálení Horních Kozmic 

Janem Stošem z Albrechtic. Byl zde panský dvůr patřící benešovské vrchnosti. Podstatný 

přelomem obce byly události poloviny 18. stol., kdy po prohrané válce v r. 1742 byla 

přenechána Marii Terezii část Slezska - Prusko a Kozmice se staly v dalších letech součástí 

jeho vývoje. Na počátku 19. stol. byla postavena kaple sv. Floriána, která pak byla v letech 
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1934 - 1936 nahrazena stavbou farního kostela téhoţ zasvěcení. Zřídila se tehdy i škola. 

Na konci 19. stol. byla postavena památkově chráněná stodola s ohradní zdí, která stojí u 

hlavní silnice vedoucí na Opavu dodnes viz Obrázek 2. Po připojení k ČSR v r. 1920 aţ do 

r. 1960 Kozmice náleţely k okresu Hlučín. Výjimkou bylo období okupace a přičlenění obce 

k německé říši, které 28. 4. 1945 bylo ukončeno příchodem jednotek Sovětské armády. 

V r. 1973 se Kozmice staly městskou částí Hlučína. Od 1. 1. 1993 jsou opět samostatnou 

obcí.[2.] 

 

Obrázek 2 Stodola s ohradní zdí 

 

6.2. Geografické podmínky 

 Kozmice leţí v Hlučínské pahorkatině na jiţním okraji Slezské níţiny, které k nám 

zasahuje z Polska. Samotné sídlo obce se rozkládá podél komunikace I/56 a kolmou místní 

komunikací spojující Jilešovice a Darkovice. Nejvyšším bodem na katastru obce je les Bor má 

přibliţně 282 m nad mořskou hladinou. V obci se nadmořská výška pohybuje v rozhraní od 

233 m aţ do 250 m. Nejniţší bod je u řeky Opavy asi 225 m n. m. [9.] 

 Obec Kozmice je ohroţováno přirozenými povodněmi, mapa záplavových oblastí je 

uvedena v Příloze č. 6. Mapa zvláštních povodní v Příloze č. 7. 

 

Základní údaje o Kozmicích 

 

Země:      Česká republika 

Kraj:      Moravskoslezský 

Okres:     Opava 

Obec s rozšířenou působností: Hlučín 
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Pověřená obec:    Hlučín 

Status:     Obec 

Počet obyvatel:   1818 

Výměra v Ha:    1091 

Nadmořská výška:   236 m 

Znak: 

 

 

 

 

Zeměpisná šířka:   49°54’48’’ severní šířky 

Zeměpisná délka:   18°9’21’’   východní délky 

Adresa obecního úřadu:  poručíka Hoši 60/3 

PSČ:     747 11 

Internetové stránky:   www.kozmice.cz 

 

6.3. Demografické podmínky 

 

 V Kozmicích ţije 1818 obyvatel, v Tabulce č. 1 je tento počet rozepsán.  

 

  Tabulka 1: Počet obyvatel v Kozmicích

 

Muţi Ţeny Počet občanů

Celkem 888 930 1818

 +15 let 774 819 1593

Občané EU 2 3 5

Cizinci 3 3 6
 

 Počet občanů je uveden k lednu 2011.[11.] 

 

http://www.kozmice.cz/
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6.4. Klimatické a hydrologické charakteristiky  

 Obec patří do středoevropského klimatického okruhu a uplatňují se zde střídavě vlivy 

Atlantského oceánu a kontinentálního podnebí. Nacházejí se v oblasti opavsko-krnovského 

dešťového stínu, průměrná hodnota sráţek je 650 mm. [10.] 

 Hlučínsko je nejteplejší místo Opavska s průměrnou roční teplotou 8,0 °C, ve 

vegetačním období (IV. – IX. měsíc) je průměrná teplota 14,2 °C. [10.] 

 Letní teplota v obci dosahuje aţ tropických hodnot nad 30 °C, však průměrně se 

pohybují kolem 20 °C. V zimě klesá aţ pod - 10 °C, ale průměrem bývá 0 °C. V Tabulce č. 2 

jsou uvedeny klimatické charakteristiky. Podle E. Quitta řadíme Ostravu a okolí do klimatické 

oblasti MT 10 - mírně tepelná oblast, lze ji charakterizovat krátkým, mírně teplým jarem a 

dlouhým, mírně suchým, ale teplým létem a podzimem, téţ velmi suchou zimou, s krátkým 

trváním sněhové pokrývky. [2.]  

  Tabulka 2 Klimatické charakteristiky 

 

Sráţkový úhrn ve vegetačním období 400-450 mm

Sráţkový úhrn v zimním období 200-250 mm

Průměrná teplota v lednu  - 2  či - 3 °C

Průměrná teplota v červenci  17  aţ   8 °C

Počet:

letních dnů 40 - 50

     mrazivých dnů 110 - 130

                   se sněhovou pokrývkou 50 - 60  
 

Kozmice spadají do povodí Odry, jejíţ levý přítok tvoří řeka Opava. Největším přítokem je 

potok Opusta, který protéká loukami východně od benešovských rybníků. Jediná říčka, která 

pramení pod hájenkou v lese je Juliánka.[2.]  

6.5. Infrastruktura obce 

 

Energetika 

 

a) zásobování elektrickou energií 

Je zajišťována prostřednictvím firmy ČEZ, a.s. Zásobování elektrickou energií z rozvodné 

soustavy 22kV, linky VN 19 napájené z rozvodny 110/22kV Dolní Benešov a ukončené v 

Hlučíně. Trasa linky VN19 prochází mimo zastavěná území na betonových sloupech. S linkou 

VN 19 částečně prochází linka VN 17. Odbočkami z linek VN 19 a VN 17 je napojeno 6 



22 

 

distribučních trafostanic. Z jedné z trafostanic vychází kabelová síť NN a napájí obydlí v 

jejím rozsahu. Z rozvodné sítě NN je napájeno 580 bytů. Elektrická energie je převáţně 

vyuţívána pro osvětlení, domácí spotřebiče a částečně pro vaření a vytápění. 

 

b) zásobování plynem 

Zásobování zemním plynem zajišťuje firma RWE, přesně její regionální distribuční 

společnost Severomoravská plynárenská a.s., Ostrava, provozní oblast Opava. Je to 

zásobování ze středotlaké plynovodní sítě. Současný maximální odběr v obci je na hodnotě 

440 m
3
/h. 

 

c) zásobování teplem 

Způsob vytápění samostatnými kotelnami. Pro rodinnou zástavbu se vyuţívá zemního plynu v 

lokálních tepelných zdrojích s doplňkovým vyuţitím elektrické energie.  

 

Vodní hospodářství 

 Zásobování z vodovodní sítě v majetku SmVaK Ostrava a.s. Síť napojena přes věţový 

vodojem 300 m
3
 s hladinami 242,00 – 267,20 m n. m. Kromě vodojemu 300 m

3
 se v obci 

nachází ještě věţový vodojem 100 m
3
 (max. hl. 267,80 m n. m.). Tento vodojem je zásoben ze 

dvou místních zdrojů. Rozvod vody z vodojemu slouţí pouze pro zásobení soukromého 

statku. Čištění odpadních vod z obce je zajištěno hlavně v septicích či ţumpách, které jsou 

rovnou u zdroje vzniku odpadních vod. Centrální čištění odpadních vod obec zajištěnou 

nemá. Obec má vybudovaný systém jednotné kanalizace, která odvádí dešťové i splaškové 

odpadní vody. Jedná se vesměs o betonové potrubí profilu DN 300 aţ DN 1 200 v délce 5 km. 

Provoz a údrţbu kanalizace zajišťuje Obecní úřad Kozmice. 

 

Potravinářství a Zemědělství 

 Na zemědělské půdě území obce hospodaří převáţně soukromí zemědělci. Jde o chov 

hospodářských zvířat, převáţně chov skotu. Spíše chovají zvířata pro svou vlastní potřebu, 

nikoliv pro prodej mléka či sýru. V místním mlýně se šrotují a míchají krmiva. 

 Tabulka 3 Druhy pozemků 

Orná půda 

[ha]

Zahrady 

[ha]

Trvalé trávní 

porosty [ha]

Zemědělská 

půda [ha]

Lesní půda 

[ha]

Vodní 

plochy [ha]

Zastavěné 

plochy [ha]

Ostatní 

plochy 

557 32 119 707 209 10 26 136

Celková výměra pozemků  [ha]

1091  
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Zdravotnictví 

  V Kozmicích není ţádné zdravotnické zařízení, avšak v blízké době se plánuje, ţe by 

v rozestavěném Polyfunkčním domě mohla být ordinace. Lidé z Kozmic převáţně navštěvují 

zdravotnické zařízení v Hlučíně včetně lékáren. 

 

Nouzové služby 

 Typy sil a prostředků jsem popsala níţe. V nedalekém Hlučíně má sídlo Vojenský 

záchranný útvar brig. Generála Jana Satorie. 

 Na základě § 106 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

zřizuje starosta pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány obce. Podle § 79 zákona 

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

předpisů, byla zaloţena povodňová komise. Předsedu komise vykonává starosta. 

 

Bankovní a finanční sektor 

 V obci ţádná banka ani pojišťovna nemá pobočku. Nejblíţe se nachází Komerční 

banka, a.s. a Česká spořitelna, a.s. v Hlučíně, zde jsou umístěny i jejich bankomaty. 

 Nejbliţší pojišťovny umístěny také v Hlučíně, jsou to Česká pojišťovna, Česká 

Podnikatelská Pojišťovna, a.s., AXA Česká republika s.r.o., a pobočky zdravotních 

pojišťoven jako je Revírní bratrská pokladna a Hutnická zaměstnanecká pojišťovna. 

 

Komunikační a informační sektor 

 Telekomunikační sítě v obci je majetkem Telefónica O2. Připojení k internetu je 

dostupné formou WI-fi, ADSL, CDMA. Přesněji na tomto území máme moţnost si pořídit 

připojení k internetu od tuzemských mobilních operátorů, T- Mobile nabízí moţnost připojení 

do sítě 4G a CDMA, O2 nabízí 3G a CDMA a Vodafone pouze síť CDMA. Nejproblémovější 

se mi jeví kvalita signálu mobilní sítě poskytovatele Telefónica O2. Poskytovateli internetu 

jsou Hlucin.net a mjanik.net. Dostupnost signálu veřejnoprávních médií je v plném rozsahu.  

 

Veřejná správa 

 Mezi obecní orgány veřejné správy se řadí Základní škola a mateřská škola Kozmice. 

V obci není sluţebna policie. Nejblíţe je obvodní oddělení v Hlučíně. Má zde pobočku Česká 

pošta, s. p., poskytuje vnitrostátní a mezinárodní poštovní, peněţní a kurýrní sluţby. 
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V Kozmicích se nenachází zařízení poskytující sociální sluţby, nemocné spoluobčany 

navštěvuje hlučínská Charita. Jen zde má sídlo převozní zdravotní sluţba Petr San. 

Doprava 

- automobilová 

 Vesnice je tranzitní a zatěţovaná automobilovou dopravou. Místní komunikaci 

nepočítáme za ulici Hlavní, neboť se jedná o silnici I. Třídy I/56. Ta spojuje města Frýdlant 

nad Ostravicí - Místek - Frýdek - Ostrava - Hlučín - Kravaře - Opava. Je zde celkem 24 

pojmenovaných ulic. V Tabulce č. 4 jsou seřazeny nejdelší a nejkratší ulice. Parkování je 

velkým problémem v obci, neboť se stále zvyšuje počet domácností vlastnících 1 či více 

automobilů. 

  Tabulka 4 Ulice 

Pořadí č. Název ulice délka [m] Poznámka

Nejdelší

1 poručíka Hoši 2,3
aţ k mostu přes 

řeku Opavu

2 Horní konec 700

3 Budovatelská 670

Nejkratší

1 K Pustkovci 90

2 Příčná 117

3 K trati 134  

 

- železniční 

 Vede zde regionální ţelezniční trat č. 317 Opava - Kravaře -  Hlučín s ţelezniční 

zastávkou Kozmice.  

 

- letecká 

 Část katastru je zasaţena náletovým kuţelem letiště Zábřeh. Nad hlavami občanů vede 

mezinárodní letecký koridor. Nejbliţší mezinárodní letiště je Leoše Janáčka v Mošnově u 

Ostravy. 
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6.6. Prvky zranitelnosti 

 V následující tabulce jsou vyjmenované objekty obce, které mohou být potencionálně 

ohroţeny. Tyto prvky jsem určila podle největší pravděpodobnosti výskytu osob v objektech. 

Celkem 9 prvků zranitelnosti. 

 

 

 

 Tabulka 5 Prvky zranitelnosti 

Objekty, organizace Adresa
Pravděpodobný 

výskyt osob
Poznámky

 Polyfunkční dům Poručíka Hoši 3 55

Recepce, pobočka České pošty, 

prostory obeního úřadu, 

kanceláře, knihovna, internetová 

klubovna

FORM spol. s r.o. ; Por. Hoši 2A 50

Sortimentem firmy jsou pracovní 

ţidle a sedací soupravy. Mimo 

těchto produktů se firma zabývá 

výrobou rozkládacích jídelních 

stolů, věšáků a dalšího 

doplňkového nábytku. 

Základní škola a mateřská škola, 

příspěvková organizae
Por. Hoši 1

v části budovy  64,                               

v budově je 224

V ZŠ je 5 tříd. V třídě 30 dětí a 1 

učitel.  V MŠ jsou 2 třídy. V třídě 

30 dětí a 2 vyučující. 

kostel svatého Floriána Rušná 400
Pořádání bohosluţeb a 

duchovních setkání.

Hostinec U krokodýla Hlavní 37

55 - 60                                                  

10                                                   

40                                                 

200                                                      

22                                                                                                               

Restaurace,                                       

další část tvoří nekuřácká 

místnost,                                  

extrovka                                                  

taneční sál,                                              

ubytování- 8 pokojů

TJ Sokol Hlavní 349/63 50 Provoz fotbalového klubu.

Coop Druţstvo
Por. Hoši 16             

Hlavní 352;
30

Maloobchodní prodejny 

smíšeného zboţí.

Auto Pneu Prodejna Nádraţní 1 15 Pneuservis.   
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6.7. Typy sil a prostředků 

 Pro včasné spojení ohroţených osob se záchrannými sloţkami existují telefonní čísla 

tísňového volání.  

 

- 150 – Hasičský záchranný sbor ČR 

- 155 -  Zdravotnická záchranná sluţba 

- 156 – Městská policie 

- 158 – Policie ČR 

- 112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání. 

 

 Tabulka 6 Síly a prostředky 

Síly a prostředky Adresa Poznámky

    JSDH Kozmice Poručíka Hoši 5

V obci je dislokována jednotka SDH typu 

JPO V. Nejblíţš je hasičská stanices 

nepřetrţitým provozem v Hlučíně, která je 

vzdálena 3 km od Kozmic. Mezi hasební 

obvod stanice tedy patří i toto zmíněné 

území. Doba výjezdu z místa dislokace je 

do 10 minut a plní úkoly jednotky v místně 

příslušném katastrálním území obce a na 

výzvu. Hlučínští hasiči poskytují speciální 

techniku.

Nemocnice

17. listopadu 1790, Ostrava-Poruba         

Nemocniční 20, Moravská Ostrava         

Olomoucká 86, Opava

Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava

Městská nemocnice Ostrava-Fifejdy

Slezská nemocnice Opava

Zdravotnická záchranná sluţba Čs.armády 6, Hlučín

Nejbliţší výjezdové stanoviště je Hlučín, 

kde tvoří 1 posádku rendez-vouz s lékařem 

a 1 posádku rychlé zdravotnické pomoci. 

Záchranáři často zasahují při dopravních 

haváriích na hlavní komunikaci I/56 mezi 

Opavou a Ostravou.

Policie ČR Dr. Ed. Beneše 2, Hlučín

Nejblíţe je obvodní oddělení v Hlučíně. 

Do jejich územního působení patří i 

Kozmice.

Obecní policie Mírové náměstí 24, Hlučín

Také v Hlučíně se nachází i sluţebna 

Městské policie, kde je zajištěna sluţba po 

celých 24 hodin.
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7. Analýza možného ohrožení obce Kozmice 

 Záměr práce je optimalizace k ochraně obyvatelstva v Kozmicích. Proto se nejdříve 

provede analýza moţného ohroţení obce mimořádnými událostmi. V této části se věnuji 

metodám slouţící pro analýzu a hodnocení rizik. Z dostupných metod a programů pro 

posouzení moţného ohroţení Kozmic se mi jeví pouţít pro analýzu rizik území obce metodu 

pro analýzu a plánování opatření pouţívanou v Kanadě, která je popsána v kapitole 8 a 

softwarový program Sféra popsán v kapitole 9, které zde ještě nikdo nevyuţil. Po provedení 

metody porovnám.  

7.1. Analýza rizik 

 Je nutné objasnit, co to analýza rizik je, neţ dojdu k samotnému popisu metod a 

postupu analýzy a hodnocení rizik. 

Určují se moţné dopady a jejich pravděpodobnost výskytu se zřetelem na velikost 

ohroţení v daném místě a místní zranitelnosti. Pro stanovení analýzy a hodnocení rizik je 

k dispozici celá řada přístupů a metod včetně softwarových nástrojů.[3.] 

 Je moţno vypracovat hodnocení rizik jen na základě konkrétních, pravdivých a 

ověřených datových souborů o dané pohromě, havárii či nehodě. Zejména musí být splněny 

předpoklady, a ty platí pro fyzikálně správně definovaný prostor či území a časový interval. 

 Záměrem je zajištění rozhodování ve prospěch věci. Otestovaný soubor kritérií musí 

zaručovat objektivitu, nezávislost a nezaujatost hodnocení. Při výběru vhodné metody nebo 

kombinaci s několika metodami jim musí být věnována zvýšená pozornost. V první řadě se 

posoudí konkrétní cíl analýzy a hodnocení rizik, předpoklady a poţadavky konkrétních metod 

a jaká vstupní data jsou k dispozici. Jedná se o náročnou specializovanou činnost, tudíţ 

nekvalifikované provedení vede k nemalé účinnosti opatření nebo dokonce k obrovským 

dopadům.[3.] 

 

7.2. Základní metody pro stanovení rizik 

 V této podkapitole jsem popsala nejčastěji pouţívané metody pro analýzu a hodnocení 

rizik. Pro řešení mimořádných událostí jsou nevyhovující. Kaţdá z  metod pro stanovení rizik, 

včetně dále uvedených, byly vytvořeny jen pro určitý specifický problém.  
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           (7.1) 

kde  

R Riziko 

N Nebezpečí 

Z Zranitelnost území  

Riziko jsou očekávané negativní následky vlivem aktivace nebezpečí na daném území. První 

část definice „očekávané negativní následky vlivem aktivace nebezpečí“ zastoupena veličinou 

„míra rizika“ a druhá část „na daném území“ je vyjádřena veličinou „zranitelnost“. [5.]  

   

           (7.2)  

kde  

R Riziko 

MR Míra rizika 

Z Zranitelnost území 

 

Míra rizika je určena pro potřeby mapování rizik, je nutno nebezpečí hodnotově vyjádřit. Lze 

chápat tento pojem, jako hodnotové vyjádření pravděpodobnosti vzniku negativních následků 

vlivem aktivace nebezpečí.[5.] 

 

K známým a dostupným metodám analýzy patří: 

 

Check List (kontrolní seznam) 

 Je postup zaloţený na uspořádané kontrole plnění předem stanovených podmínek a 

opatření. Obvykle jsou generovány seznamy kontrolních otázek (checklists) na základě 

seznamu charakteristik sledovaného systému nebo činností, jenţ souvisí se systémem a 

potenciálními dopady, selháním prvku systému a vzniku škod. Struktura seznamu se můţe 

měnit od jednoduchého aţ po sloţitý formulář, který umoţňuje zahrnout rozdílnou relativní 

důleţitost parametru v rámci daného souboru.[3.] 

 

Event Tree Analysis – ETA (analýza stromu událostí) 

 Postup sledující průběh procesu od iniciační události přes konstruování událostí vţdy 

na základě dvou moţností, příznivé a nepříznivé. Je metodou graficko-statickou. Konkrétní 

zobrazení systémového stromu událostí představuje rozvětvený graf s dohodnutou 
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symbolikou a popisem. Znázorňuje veškeré události, které se v posuzovaném systému můţou 

vyskytnout. Podle toho, jak narůstá počet událostí, se výsledný graf postupně rozvětvuje.[3.] 

 

What-if Analysis(analýza „toho, co se stane, kdyţ”) 

 Postup na hledání moţných dopadů vybraných provozních situací. Jedná se o 

spontánní diskuzi a hledání nápadů, ve které skupina odborníků obeznámených s procesem 

klade otázky nebo vyslovuje úvahy o moţných neţádoucích událostech. Není vnitřní 

strukturovanou technikou jako některé jiné (např. FMEA a HAZOP). Namísto toho se po 

analytikovi vyţaduje, aby přizpůsobil základní koncept šetření určitému účelu.[3.] 
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8. Metoda pro analýzu a plánování opatření k ochraně 

obyvatelstva používaná v Kanadě 

 

 Přístup, pomáhající s úkoly havarijního plánování. Zdůrazňuje vysokou 

pravděpodobnost události neţ charakteristiku nebo vysoký dopad událostí. Přístup se pokouší 

kvantifikovat priority zavedených během rozvoje analýzy rizik a přidělením číselné hodnoty. 

Tyto číselné hodnoty se vztahují na individuální rozhodnutí, ale poskytují základ pro rozvoj 

shody. Zavedené hodnoty nám umoţňují, jasně definovat naše plánování úkolů a cílů.[8.] 

 Vedoucím práce mi byl poskytnut podklad a postupovala jsem dle něho krok po kroku. 

Všechny výsledky závisí na mém individuálním rozhodnutí. 

 Metodu tvoří dvě základní tabulky. Výsledkem je tabulka vytvořena kombinací těchto 

základních tabulek. Jsou sloţené ze 7 sloupců. Jejich tvoření bylo velice zdlouhavé.  

 Sloupce první základní tabulky jsou sloţeny z rizik, pořadí, skóre, dopadu, 

pravděpodobností, doby nutné k realizaci a doby trvání.  Hodnoty v následujících stupnicí, 

tvoří vzor k vyplnění kaţdého sloupce. Výsledek tabulky představuje vzájemnou zranitelnost 

území na všechna rizika.  

 Sloupce druhé základní tabulky jsou sloţeny z činností, pořadí, skóre, dopadu, 

pravděpodobností, doby před selháním a času k obnově. Výsledkem tabulky je pořadí 

relativního významu jednotlivých činností pro řízení úkolu. 

 

  Výhody tohoto procesu  

- Usnadňuje komunikaci a dosahuje shody. 

- Poskytuje kontrolu plánovací činnosti. 

- To pomáhá dodat stav objektivity, do značné míry i subjektivní názor. 

- Můţe být pouţíván lidmi, kteří nejsou obeznámeni s plánováním v procesu. 

8.1. Analyzovaný uzemní celek 

 Nejdříve se musí identifikovat oblast, která má být analyzována. Některé rizika mohou 

mít vliv na celou lokalitu, tudíţ jsem při provádění analýzy určila k posouzení katastrální 

území Kozmic. Jiné rizika ovlivní jen konkrétní místa či obytné budovy. Pak jsem tedy 

posuzovala administrativní budovu s nejčetnějším pohybem osob, Polyfunkční dům. 

V Tabulce č. 5 jsou popsané plánované organizace, které budou sídlit v budově. 
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8.2. Rizika, ovlivňující území obce 

 Stanovila jsem si seznam potenciálních mimořádných událostí, které mohou ohrozit 

celé území v Tabulce č. 7. V následujícím seznamu jsou zahrnuty i takové rizika, která se 

nevyskytují na území častokrát (myšleno např. 1x za 5 let). Jsou to epizootie, válka, 

terorismus, pád kosmických těles nebo havárie v letecké dopravě. Není z daleka vyloučeno, 

ţe k nim nemůţe dojít. 

  Tabulka 7: Rizika území 

 

Pořadí Mimořádná událost Zkratka Následky

1 Povodeň,záplava POV způsobená rozlitím řeky Opavy

2 Sněhová kalamita SNE
zatíţení sněhem na střechách  1 kPa, zpoţdění 

vlaků a autobusů, dopravní nehody I/56

3 Dlouho trvající vedro a sucho VSU
 způsobí poţár,nemoci občanů,sníţená kvalita 

potravin, problémy v zásobování vodou

4 Vichřice, orkán VICH
poničení stromů v lese a zničení dřevěných plotů 

chránicích dřeviny před zvěří

5 Přívalový déšť PŘD způsobí rozlití říčky Juliánka

6 Bouřky, krupobití BOU
padající větve na silnici I/56, vyvrácené stromy, 

výpadky elektřiny, poškození elektrospotřebičů 

7 Epidemie EPI hromadné nákazy osob, chřipka

8 Epizootie EPZ hromadné nákazy zvířat, ptačí chřipka

9 Sesuvy půdy SEP potenciální plošný sesuv G 5106

10 Poţáry POŢ
v lese -ohrozí okrajové části vesnice, hájenku, 

přilehlé obce 

11 Námrazy, náledí NAM
havárie vozidel na I/56 a okolních ulicích, 

uklouznutí obyvatel na chodníku

12 Válka, ozbrojený konflikt VAL úmrtí, zničení domů

13 Terorismus TER
útok- konání veř.kultur. akcí na veřejnosti,            

- zaměřený na budovy nebo instituce (ZŠ,PD)

14 Pád kosmických těles PKT vymření osob a ţivočichů, zničení aut

15 Poruchy v zásobování el.energie PZE
nefunkčost počítačových systému, přestalo by 

fungovat zásobování potravinamia zboţím

16 Poruchy v zásobování pitné vody PZV
nedostatek vody k pití, k hygienickým účelům, 

neschopnost produkovat dostatek potravin   
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17 Poruchy v zásobování potravin PZp slabé sklizně, nedostatek jídla

18 Poruchy v zásobování plynu PZP z důvodu povodní

19 Havárie v silniční dopravě HSD
nákladního automobilu převáţejícího nebezpečné 

látky, úmrtí

20 Havárie v ţelezniční dopravě HZD úmrtí, sráţka zvířete, narušení provozu

21 Havárie v letecké dopravě HLD
nad obcí vede mezinárodní letecký koridor, střet 

s letadlem  

8.3. Rizika, ovlivňující Polyfunkční dům 

 Pouţila jsem metodu i na tuto administrativní budovu, která patří mezi hlavní objekty 

v obci. Tyto rizika nebudu porovnávat s metodou Sféra.  

 Seznam předpokládaných rizik, ohroţující Polyfunkční dům v Tabulce č. 8. Uvedla 

jsem v seznamu i mimořádné události, které se vyskytují jen zřídka a běţně neohroţují tuto 

budovu, je to tornádo či terorismus. Tyto rizika nelze vynechat.  

 

Tabulka 8: Rizika PD 

Pořadí Mimořádná událost Zkratka Následky

1 Tornádo(tromba) TOR zničená střecha, vyvrácené stromy na PD

2 Vichřice, orkán VICH rozbitá okna, zničená střecha

3 Epidemie EPI hromadné nákazy zaměstnanců,obyvatel

4 Poţár POŢ zkrat elektřiny

5 Válka, ozbrojený konflikt VAL útok na PD

6 Terorismus TER bombový útok na budovu

7 Poruchy v zásobování el.energie PZE nefunkčnost počítačových systémů 

8 Poruchy v zásobování plynu PZP poruchy v potrubí

9 Sesuv půdy SEP porušení statistiky PD  
 

 

8.4. Dopad všech rizik 

 Tady se třídí potenciální dopad kaţdého rizika. Prvně jsem si stanovila podle stupnice 

dopad všech událostí na obyvatelstvo. Poté dopad událostí na majetek. A konečný výsledek 

dopadu jednotlivých rizik vzešel ze součtu odhadu dopadu obyvatelstva a majetku. 
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Dopad = obyvatelstvo + majetek 

 

 

- Následující stupnice:  Obyvatelstvo   

 0 = bez dopadu     

 1 = omezený (zranění)     

 2 = značný (závaţné zranění, dočasné přerušení základních sluţeb)  

 3 = důleţitý  (smrt, dlouhodobé přerušení základních sluţeb)   

  

- Následující stupnice:  Majetek  

0 = bez dopadu     

1 = omezený (menší nebo lokalizované poškození)     

2 = značný (rozšířené nebo váţné poškození)    

3 = důleţitý  (váţné poškození; škody, které ovlivňují zajišťování základních potřeb) 

Výsledek odhadu dopadu pro území: největší dopad rizik mají povodně, poţáry a pád 

kosmických těles.  

Výsledek odhadu dopadu pro PD: největším dopadem pro PD je tornádo, poţáry, válka či 

terorismus. 

8.5. Pravděpodobnosti výskytu 

 Zde jsem musela odhadnout pravděpodobnost, ţe nastane určitá událost. Mělo se 

stanovit přesné procento výskytů za rok. Nicméně abych mohla posléze porovnat výsledky, 

nechala jsem pravděpodobnosti stejné jako u Sféry.  

 

- Následující stupnice:   Dvakrát ročně = 200% 

    Jednou za kaţdý rok = 100% 

    Jednou za 10 let = 10% 

    jednou za 5 let = 20% 

    Jednou za 50 let = 2% 

    Jednou za 100 let = 1% 

 

Výsledek pravděpodobnosti výskytu pro území: odhadovaná nejvyšší pravděpodobnost, ţe 

nastane riziko, vyšla u povodně a přívalového deště. 
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Výsledkem pravděpodobnosti výskytu pro PD: nejvyšším odhadem, ţe nastanou tyto rizika, 

vyšlo u orkánu, poruchy v zásobování elektrické energie či porucha v zásobování plynu. 

8.6. Doba nutná k realizaci 

 Začíná se tady s časem, kdy je mimořádná událost rozpoznána pomocí současných 

technologií a dobou, kdy začne mít účinek. Dobu nutnou k realizaci, kterou mají jednotlivá 

rizika, odhaduji podle předchozího dění, ale k některým událostem nemám k dispozici 

podrobnosti, tak odhaduji podle svého úsudku.  

- Následující stupnice:   1 = méně neţ 1 hodinu 

    2 = 1 hodina do 1 dne 

    3 = 1 den do 1 měsíce 

    4 = 1 měsíc do 1 roku 

    5 = více neţ 1 rok 

 

Výsledek doby nutné k realizaci pro území: k nejrychlejším rizikům, které by nastaly, co 

nejdříve patří přívalový déšť, poţáry, terorismus, poruchy v zásobování elektrické energie, 

poruchy v zásobování plynu, havárie v silniční, ţelezniční a letecké dopravě. 

Výsledek doby nutné k realizaci pro PD: zde by nejrychleji nastaly poţáry, terorismus, 

poruchy v zásobování elektrické energie a poruchy v zásobování plynu. 

8.7. Trvání události 

 Jedná se o odhadovanou dobu trvání jednotlivých událostí. Trváním se rozumí i 

poţadovaná doba návratu sluţby (např. vod v zátopové oblasti).  

 

- Následující stupnice:   1 = méně neţ 1 hodinu 

    2 = 1 hodina do 1 dne 

    3 = 1 den do 1 měsíce 

    4 = 1 měsíc do 1 roku 

    5 = více neţ 1 rok 

 

Výsledek doby trvání pro území: odhadovanou nejkratší událostí je přívalový déšť. 

Výsledek doby trvání pro PD: odhadová doba trvání rizika, která by se stala v 1 hodině do 1 

dne, je tornádo, vichřice či poţáry. 
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8.8. Výpočet skóre  

 Stanovuje vztah mezi kaţdou  posuzovanou částí.  Poskytuje základ pro stanovení 

priorit. Pro jednotlivá rizika se vypočetly skóre podle níţe uvedené rovnice.    

          (8.1) 

kde  

D Dopad 

P Pravděpodobnost výskytu 

DR Dobu nutná k realizaci 

DT Doba trvání 

 

Výsledek: nejvyšší skóre pro území, podle odhadu mají bouřky. 

Výsledek: nejvyšším skórem pro polyfunkční dům, podle odhadu mají poruchy v zásobování 

elektrické energie. 

8.9. Relativní zranitelnost 

 Udává pořadí jednotlivých rizik. Představuje vzájemnou zranitelnost území na všechna 

rizika. Nejvyšší skóre se rovná největší zranitelnosti, tím pádem nejniţšímu pořadí.[8.] 

 Toto nejvyšší skóre, které vzešlo z odhadu kaţdých rizik, jsou bouřky. Z toho vyplývá, 

ţe území je nejvíc zranitelné při této události. 

 Z odhadu vyšlo, ţe Polyfunkční dům je nejvíc zranitelný v případě poruchy 

v zásobování elektrické energie.  

 

Výsledky jsou znázorněny v Grafech č. 1 a 2 vycházejí z dat, které jsou součástí Přílohy č. 1. 

Na grafech jsou jen znázorněna rizika působící na území. Uvedené zkratky na nich jsou 

vysvětleny v Tabulce č. 7. V příloze č. 1 jsou uvedeny základní tabulky s výsledky metody 

včetně všech účinků rizik na území a Polyfunkční dům.  
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  Graf 1 Dopad rizik na území 

 
  Graf 2 Pořadí rizik na území 
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8.10. Zmírňování strategií 

 Vytvořila jsem si nové tabulky, s tím, ţe jsem zachovala rizika území a Polyfunkčního 

domu. Vedle pořadí se skóre nahradilo sloupci "1-2-3" a "Zmírňování strategií", řádky jsou 

v souladu s riziky.  

 Sníţení strategií se provádí, tím ţe se hledají způsoby, jak minimalizovat dopady 

kaţdého rizika. Stanovují se priority a seřazují podle důleţitosti podrobného sniţovaní 

strategií.  

 Připravenost na území je moţno vyjádřit jako dostupnost sil a prostředků a dostupnosti 

prostředků ochrany obyvatelstva. Ke zmírnění následků výše uvedených rizik se podílejí 

zejména legislativní, organizační, materiální a technická opatření, které přijímá kaţdý vyspělý 

stát, tedy i Česká republika. Dle §15 zákona č. 239/2000 Sb., zajišťují orgány obce 

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

prací a na ochraně obyvatelstva.[7.] 

8.10.1. Zmírňování strategií pro všechny rizika 

 Bylo úkolem si u všech rizik poloţit následující otázky: Jestli lze tomu zabránit? 

Pokud ano, jak? Kdo by měl být zapojen do ochrany? Mohou být účinky minimalizovány? 

Jak mohou být lidé chráněny? Varování? Evakuace? Je moţné sníţit poškození majetku? 

Můţe být doba trvání události sníţena? Můţe způsob obnovy začít dříve? Můţou další zdroje 

urychlit obnovu? [8.] 

8.10.2. Prvotní zrealizované zmírňování strategií  

 Začala jsem od nejniţšího bodování rizik na původních tabulkách uvedené v příloze č. 

1. Poté si zvolila nejniţší skóre. Pokud existují vazby pro strategie rizik s nejvyšší 

pravděpodobností výskytu, musí být vyvinuty první. Kdyţ jsem dokončila tabulky, včetně 

sloupců "1-2-3" vyjadřující zmírňování strategií, mělo by být jasné, které budou vytvořeny 

první, druhé a další. Přiřadila jsem je na základě priorit. V příloze č. 2 jsou uvedeny vyplněné 

tabulky.  

Výsledkem zmírňování strategií pro území: Nejdříve se budou provádět zmírňování pro 

bouřky, pak pro přívalový déšť, námrazy, povodeň, poţár a sněhovou kalamitu. 
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Výsledkem zmírňování strategií pro polyfunkční dům: Napřed se budou provádět zmírňování 

patřící poruše v zásobování elektrické energie a plynu, poţáru. 

8.11. Rozvoj hodnocení rizik  

 Stanovuje se zde současný přístup rozvoje analýzy rizik. Je určena poskytnout nástroj, 

který provádí nouzové plánování v hodnocení zranitelnosti území,  při pouţití různých variant 

rizik. Výsledek je druhá základní tabulka ze 7 sloupci. V následujících stupnicí jsou hodnoty, 

které tvoří vzor k vyplnění kaţdého sloupce. 

8.11.1. Činnosti 

 Při určování činností, jsem si poloţila následující otázky. Jaké jsou klíčové činnosti? 

Jaké činnosti budeme dělat? Jak to uděláme? Kdo se účastní? Co se stane, pokud nejsou 

činnosti provedeny? Jaké vybavení, dodávky či sluţby budeme potřebovat? Kdo nám dodává, 

co potřebujeme? Kdo řeší věci, kdyţ se činnosti přeruší? Jak mohu komunikovat s lidmi o této 

důleţité činnosti?[8.] 

 Seznam činností, který jsem vytvořila, se podobají organizačním tabulkám. Některé 

činnosti mají i své dílčí činnosti, a i kaţdá dílčí činnost má vlastní sadu. V tabulce č. 9 jsou 

identifikované činnosti.  

 

 Tabulka 9 Činnosti 

Činnosti

Administrativa OÚ

Nákup vybavení

Údrţba zařízení

Školení

Telefonní sluţba

Elektrická energie

Zaměstnanci ve sluţbě

Radiokomunikace

 Potraviny pro operátory

 Poţární plánování

stavební práce

 v zásobování el.energie

 proti vandalismu

 proti haváriím v silniční 

dopravě

Dílčí činnosti

 proti poţárům

Poţární pohotovost

  
 

 

Cílem analýzy činností, je stanovit místa poruch, které ovlivňují a jsou schopny poskytovat 

základní sluţby. 
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8.11.2. Dopad všech činností 

 Třídila jsem podle níţe uvedené stupnice potenciální dopad všech činností. 

 

- Následující stupnice:  1= kritická situace (ztráty na ţivotech, ničení majetku) 

    2 = kritické (narušení činností, finanční dopad) 

    3 = velmi důleţité (neomezené činnosti postiţených) 

    4 = důleţité (nepodstatný vliv zasaţených činností) 

    5 = menší nebo ţádný dopad 

Výsledek pořadí dopadu je, ţe nejkritičtější činností dle mého odhadu je při poruše 

v zásobování elektrické energie.  

 

Dle mého předpokladu pro činnosti proti poţárům, bude dopad při poruše především na 

vybavení.  

 

Na činnosti poţární pohotovosti při poruše bude mít dopad elektrická energie. 

8.11.3. Pravděpodobnost výskyt  

 Zde se prováděl odhad pravděpodobnosti selhání jednotlivých činností. Danou 

pravděpodobnost jsem zařazovala podle dané stupnice. 

 

- Následující stupnice:    1 = vysoká (velmi pravděpodobné, ţe selţe) 

    2 = střední (můţe selhat)  

    3 = nízká (nepravděpodobné, ţe selţe) 

Výsledky odhadované pravděpodobnosti výskytu poruchy u činností mi vyšly u všech stejné, 

respektive, úroveň střední, tedy, ţe můţou všechny selhat.  

 

U činností proti poţárům, jsou velmi pravděpodobné, ţe selţou při údrţbě vybavení nebo 

poţární pohotovosti. 

 

Vysoká pravděpodobnost výskytu poruch u poţární pohotovosti jsou radiokomunikace. 
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8.11.4. Čas před selháním 

 Jedná se o odhadované mnoţství času před selháním, který má vliv na poskytování 

základních sluţeb.  

 

- Následující stupnice:     10 = okamţitě do jedné hodiny 

    5 = jedna hodina v jednom týdnu 

     3 = jeden týden v jednom měsíci 

      1 = více neţ jeden měsíc 

Odhad mnoţství času před selháním činností, u kterých jsem zadala, ţe nastanou okamţitě do 

jedné hodiny, jsou činnosti proti poţárům, stavební práce nebo zásobování elektrickou 

energií. 

Odhadovaný čas před selháním u činností proti poţárům je nejrychlejší u vybavení a poţární 

pohotovosti.  

Výsledky odhadu času před poruchou u poţární pohotovosti, nastanou-li okamţitě do hodiny, 

jsou telefonní sluţba a u zaměstnanců ve sluţbě. 

8.11.5. Čas k obnovení činností 

 Dle stupnice jsem zařazovala dobu, kterou potřebuji znát k obnovení činností po 

výpadcích. 

 

- Následující stupnice:   5 = okamţitě do jedné hodiny 

    4 = jedna hodina v jednom týdnu 

    2 = jeden týden v jednom měsíci 

    1 = více neţ jeden měsíc 

Obnovení činnosti po výpadku bude trvat okamţitě do jedné hodiny dle mého odhadu 

zásobování elektrické energie. 

 

Odhadované obnovení po výpadku činnosti proti poţárům, podle mého zařazení, bude trvat 

 jednu hodinu v jednom týdnu jen vybavení a školení. 

 

Odhadované mnoţství času po výpadku bude trvat u poţární pohotovosti okamţitě po jedné 

hodině u elektrické energie. 
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8.11.6. Výpočet skóre 

 

 Přehled jednotlivých činností, stanovuje vztah mezi kaţdou posuzovanou činností. 

Činnosti navazují na kaţdou svou dílčí činnost. Stanovuje základ pro stanovení hodnocení 

priorit. Pro jednotlivé činnosti se vypočetly skóre podle níţe uvedené rovnice.   

 

          (8.2) 

 

kde  

 

D Dopad 

P Pravděpodobnost výskytu 

ČS Čas před selháním 

ČO Čas k obnově 

 

Nejvyšším skórem dosáhla činnost zásobování elektrické energie. 

U činnosti proti poţárům dosáhl nejvyššího skóre vybavení. 

U poţární pohotovosti má nejvyšší skóre elektrická energie. 

8.11.7. Relativní význam všech činností 

 

 

 Stanoví se relativní význam jednotlivých činností, záleţí na poskytnutí základní 

sluţeb. Udává se pořadí všech činností. Nejniţší skóre je tím nejdůleţitějším. Představuje 

pořadí relativního významu jednotlivých činností pro řízení úkolu. 

 

Nejvyšším skórem, tedy nejniţším pořadí u činností vyšlo z odhadu zásobování elektrické 

energie. Dalším nejvyšším skórem, nýbrţ u činností proti poţáru je na nejniţším pořadí 

vybavení. A poslední nejvyšší skóre u poţární pohotovosti je elektrická energie.  

 

V Příloze č. 3 jsou uvedeny tabulky této části s jednotlivými výsledky této metody. 
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8.11.8. Akční plán pro všechny činnosti 

 

 Vytvořila jsem si nové tabulky, s tím, ţe jsem zachovala činnosti. Vedle pořadí uţ 

nebude skóre, ale nahradí se sloupci "1-2-3" a "Akční plán", ty budou v souladu s řádky 

činností. Akční plán pomáhá k plánování předpokládané poruchy.  Stanoví se soubor priorit 

pro plánování činnosti. 

8.11.9. Prvotní akční plán 

 

 Tady se seřadily priority pro rozvoj činnosti záloţních plánů. Pokud se to týká více 

neţ jedné činnosti, měla by získat vyšší prioritu. To pomáhá ulehčit plánování a zabývá se 

činností jen jednou. Pokud mám v plánu více činností, zjistím si priority, které se mohou lišit. 

Po dokončení budou stanoveny soubory priorit pro plánování, zaloţených na činnostech, které 

jsou nejkritičtější. V Příloze č. 4 jsou uvedeny tabulky činností s jednotlivými akčními plány. 

8.11.10.  Rozvoj plánování priorit 

 První základní tabulka při tvoření této analýzy rizik, mi dala soubor priorit pro pouţití 

plánování, zaloţené na zranitelnosti vůči rizikům. A druhá tabulka, poskytla soubor priorit pro 

pouţití při plánování, ale na základě kterých činností jsou nejkritičtější. A teď bude 

následovat třetí tabulka, kde obě předešlé části sjednotím a zajistím tím plánování 

nejefektnější. Vycházela jsem stále z poskytnutého podkladu od vedoucího práce. 

 Plánování by se mělo zaměřit na nejvyšší prioritu rizik jako první. Plánování priority 

jsou činnosti náchylné k různým rizikům.  

 Vytvořím si novou tabulku, ve vodorovném směru jsem vypsala seznam všech rizik, 

uvedených v Tabulkách č. 7 a 8, a seznam všech činností, které jsem identifikovala viz. 

Tabulka č. 9. Nicméně, tento seznam neposkytuje ţádné kvantitativní hodnocení toho, jak by 

se měly stanovovat plánování priorit. Jedná se o nezbytný krok, protoţe poskytuje 

mechanismus pro určení činností, které jsou ohroţeny při riziku. Moţným řešením je pouţití 

číselného skóre, které jsem navrhla v kaţdém postupu. 

 Označila jsem si činnosti, které jsou potencionálně ohroţeny riziky. Tyto hodnoty 

jsem pak zadala do příslušných polí v tabulce. Začala jsem tím, ţe jsem vypsala číselné skóre 

pro kaţdou činnost vedle popisků. A následovalo připsat skóre pro kaţdé riziko. Poté se 

násobily činnosti skóre, rizikem skóre pro kaţdou reálnou kombinaci. Výsledkem tedy je 
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číselný soubor, který poskytuje kvantitativní vyhodnocení priorit, ke kterým jsou přiřazeny 

kaţdé plánování úkolů. Tento soubor nám říká, na co se zaměřit. Čísla v souboru znázorňující 

plánování, uvádí potřebné úkoly, které je třeba udělat první a které by mohly být odloţeny na 

později. Výsledná tabulka je uvedena v Příloze č. 5 

 

Nejvyšší číslo v souboru 27 000. Úkol, který bude plánován, jako první je elektrická energie, 

která je ohroţena při bouřce a krupobití. 
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9. Analýza rizik prostřednictvím programu SFÉRA 

 

 Je to analytická metoda. Vytvořena za podmínek, ţe bude srozumitelná a pokud 

moţno uţivatelsky jednoduchá, právě pro analytickou práci nebo rozhodovací proces. 

Program umoţňuje řešení sloţitých problémů týmovou prací. Řešit lze současně několik 

analýz nebo najednou rozhodovací varianty a paralelně porovnávat výsledky.[4.]  

 Program je určen pro tvorbu analýzy rizik území a pak je určen pro stanovení priorit 

při rozhodovacím procesu. Lze ho pouţít k jednoduchému uspořádání prvků technických 

systémů, u kterých sestavujeme strom souvislostí přesně určených prvků.[4.] 

 Sféra je rozdělena do šesti samostatných částí, navzájem na sebe navazujících 

v posloupnosti pracovního postupu při tvorbě analýzy. Názvy těchto části či oken jsou matice, 

vztahy, průvodce zadáním dat, hodnoty prvků, výsledky a soubory projektu. Výstupy 

programu jsou přehledné a jednoznačné ve formě tabulek či grafů. Vypočítané data se 

následně mohou exportovat do Excelu, HTML stránek nebo do Wordu a zobrazit ve 

vývojovém stromu či orientačnímu grafu. [4.]  

 

9.1. Typy mimořádných událostí   

 Tyto mimořádné událostí jsou stejné jako u metody pro analýzu a plánování opatření 

k ochraně obyvatelstva pouţívané v Kanadě. Z důvodu toho, ţe budou v následující kapitole 

této práce výsledky těchto metod porovnány.  

 V této metodě jsem posuzovala jen území. Pro území Kozmic je pravděpodobné, ţe na 

základě kvalitativní analýzy budou následující mimořádné události tvořit moţné ohroţení 

obyvatel obce.  

 Níţe je uvedena Tabulka č. 10, která obsahuje názvy mimořádných událostí, které 

mohou na území obce vypuknout včetně jejich zkratek, které jsem pouţila v tomto programu. 

Zahrnutá je i pravděpodobnost jednotlivých mimořádných událostí, které buď vyplývají ze 

statistických údajů, nebo jsem je určila odhadem pomocí tabulky s pravděpodobnostmi. 
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 Tabulka 10: Mimořádné události 

Pořadí č. Mimořádná událost Zkratka Pravěpodobnost

1 Povodeň,záplava POV 1x za 2 roky

2 Sněhová kalamita SNE 1x za 2 roky

3 Dlouho trvající vedro a sucho VSU 1x za 5 let

4 Vichřice, orkán VICH 1x za 5 let

5 Přívalový déšť PŘD 1x za 6 měsíců

6 Bouřky, krupobití BOU 1x za 6 měsíců

7 Epidemie EPI 1x za 7 let

8 Epizootie EPZ 1x za 30 let

9 Sesuvy půdy SEP 1x za 10 let

10 Poţáry POŢ 1x za 5 let

11 Námrazy, náledí NAM 1x za 2 roky

12 Válka, ozbrojený konflikt VAL 1x za 50 let

13 Terorismus TER 1x za 100 let

14 Pád kosmických těles PKT 1x za 100 mil let

15 Poruchy v zásobování el.energie PZE 1x za 3 měsíce

16 Poruchy v zásobování pitné vody PZV 1x za 10 let

17 Poruchy v zásobování potravin PZp 1x za 10 let

18 Poruchy v zásobování plynu PZP 1x za 5 let

19 Havárie v silniční dopravě HSD 1x za 4 týdny

20 Havárie v ţelezniční dopravě HZD 1x za 5 let

21 Havárie v letecké dopravě HLD 1x za 20 let  
 

9.2. Výsledky analýzy v programu Sféra 

 Při vytváření analýzy jsem zadávala do programu v okně matice jednotlivé druhy 

mimořádných událostí, konkrétně jejich zkratky. Zkratky pouţívané jsou vysvětleny 

v Tabulce č. 10. Brala jsem v úvahu i vzájemné působení mimořádných událostí s 

pravděpodobností jejich výskytu v Kozmicích. Dále následovaly v této části kritéria 

zranitelnosti, které mají vliv na ohroţení obyvatelstva, zvířat, objektů, hospodaření obce a 

ţivotní prostředí. Vypsaná kontingenční tabulka je v Příloze č. 7. 

 Z vykonané analýzy ohroţení území obce mimořádnými událostmi v programu Sféra 

plyne, ţe největším ohroţením pro Kozmice jsou poţáry, dalšími hrozbami jsou havárie 

v silniční dopravě či poruchy v zásobování elektrické energie. 

 Výsledky této analýzy jsou znázorněny následujícími Grafy č. 3 a č. 4, vycházejí z dat, 

které jsou součástí výsledné tabulky. Pouţité zkratky v grafech jsou uvedeny v Tabulce č. 10. 

Tabulka s výsledky analýzy se nachází v Příloze č. 9. 
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Graf 3: Graf znázorňuje pořadí mimořádných událostí 

 

 

 
Graf 4: Graf znázorňuje vliv mimořádných událostí 
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10. Porovnání výsledků z provedených analýz  

 Z výsledků metody pro analýzu a plánování opatření k ochraně obyvatelstva je jasné, 

ţe největším ohroţením území Kozmic jsou bouřky. Druhým v pořadí jsou přívalové deště. 

 Nevýhodou této metody je zdlouhavost. Všechny data jsem musela samostatně 

vkládat, ale výhodou tím pádem, jsou přehlednější tabulky. Záviselo hlavně na mém odhadu a 

rozhodnutí.  

Z výsledků analýzy ohroţení území obce mimořádnými událostmi pomocí programu 

Sféra vyšlo, ţe největším ohroţením pro obec jsou poţáry. V porovnání s první metodou je 

viditelné, ţe poţár je na pátém místě. Druhým ohroţením byla havárie v silniční dopravě, ta 

s porovnáním prvním metodou je aţ na osmém místě.  

Tento program se mi zdál méně náročný. Stačilo jen vypsat potencionální rizika, 

pravděpodobnosti včetně kritérií zranitelnosti. A program následně vyhodnotil dané údaje. 

Největším rozdíl metod je u sněhové kalamity. A naopak nejmenší rozdíl rizik vyšel u 

epidemie, dlouhotrvajícího vedra a sucha, poţáru, sesuvu půdy a poruchy v zásobování 

elektrické energie. 

Pozornosti by tedy měly být směřované především na prevenci proti bouřkám a 

poţárům, tím i následné zmírnění jejich moţných dopadů.  

Porovnání pořadí je znázorněno na Grafu č. 5. Pouţité zkratky na grafu jsou uvedeny 

v Tabulce č. 10. Křivka pořadí programu Sféra (zelené barvy) kopíruje metodu pro analýzu a 

plánování opatření k ochraně obyvatelstva. 

 
 

 
  Graf 5 Výsledné pořadí analýz 
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11. Současné zabezpečení k ochraně obyvatelstva v obci 

Účelem opatření k ochraně obyvatelstva je připravenost obce na mimořádné události, 

které ohroţují ţivoty, zdraví, tak ţivotní prostředí a mohou způsobit značné škody na 

majetku. Mezi nejdůleţitější opatření pro ochranu obyvatel v obci Kozmice patří varování a 

informování, vyrozumění, evakuace, ukrytí a nouzové přeţití. 

Obec má k dispozici výpis z havarijních plánů kraje. Ten obsahuje všechny části 

s omezením na údaje pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností Hlučín. 

Obec má samostatně zpracovaný Povodňový plán.  

Tyto materiály mi umoţnil místostarosta k nahlédnutí. Jen z výpisu jsem se nic 

nedozvěděla, jelikoţ mi bylo poskytnuto nefunkční CD s tímto obsahem.  

Obec vede také dokumentaci poţární ochrany, ale plán preventivních poţárních kontrol 

nemá.  

Kdyţ zhodnotím současné zabezpečení obce, tak s přehledem mohu napsat, ţe je nízká. 

Připravenost obce na mimořádnou událost je minimální. Občané Kozmic nemají k dispozici 

potřebné informace.  

11.1. Varování a informování obyvatelstva 

 Varování lze definovat jako komplexní souhrn organizačních, technických a 

provozních opatření zabezpečujících včasné předání varovné informace o reálně hrozící nebo 

jiţ vzniklé mimořádné události nebo krizové situace. [6.] 

 Prostředkem pro vyhlašování varovného signálu v Kozmicích je prováděna pomocí 

elektronické sirény. Tato siréna umoţňuje nejen vysílat zvukový signál, ale také šířit mluvené 

informace a upřesňuje, o jaké ohroţení půjde.  

K základním podmínkám úspěšné realizace opatření na ochranu obyvatelstva je včasné 

a správné provedení varování a předání prvotní tísňové informace.[6.] 

V případě selhání místního informačního systému, aby obyvatelstvo nebylo odkázáno 

jen na systém sirény, jsou připraveni k výjezdu hlučínští stráţníci městské policie, kteří mají 

k dispozici megafon pro vysílání upřesňujících informací v případě krizové situace přímo 

v ulicích. [10.] 

 Do Jednotného systému varování a vyrozumění jsou zahrnuty i rozhlasové a televizní 

stanice. V Moravskoslezském kraji smluvně zajišťují Český rozhlas Ostrava a Česká televize 

studio Ostrava. Tyto subjekty jsou velmi důleţitými součástmi systému, umoţňují vysílat 

podrobné pokyny a přesné informace pro obyvatele, které systémem sirén vysílat nelze.[10.]  
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11.2. Vyrozumění  

 Na obec není zpracován plán vyrozumění. Kozmice mají k dispozici kartu s údaji pro 

zabezpečení vyrozumění a Pokyny ke způsobu vyrozumění orgánů a organizací.   

 Vyrozumění na území Moravskoslezského kraje je zabezpečováno cestou operačních 

středisek HZS. Obec je zařazena ke skupině organizací, které vyrozumívá operační středisko 

hasičského záchranného sboru územní obor Opava.  

11.3. Evakuace 

 Je prováděna  z míst ohroţených mimořádnou událostí do míst, kde bude pro 

evakuované obyvatelstvo zajištěno náhradní ubytování a stravování. Vztahuje se na všechny 

obyvatele v místech ohroţených mimořádnou událostí s výjimkou jen těch, kteří se podílejí na 

záchranných pracích nebo řízení evakuace.   

 V Kozmicích nejsou pro potřeby ochrany obyvatel provedeny jakékoliv evakuační 

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

opatření k zabezpečení obce. V následující části se zabývám návrhem řešení evakuace. 

11.4. Ukrytí 

 Při ukrytí obyvatelstva je moţné vyuţít úkrytů nebo jiných vhodných prostorů 

k ochraně obyvatel. Vyuţívají se před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé 

radiace, kontaminaci radioaktivním prachem, proti tlakovým účinkům zbraní hromadného 

ničení. Ukrytí obyvatelstva je zajištěno buď stálými nebo improvizovanými úkryty.[6.] 

 V Kozmicích není vypracován pro potřeby obyvatel plán ukrytí. Při nutností ukrytí 

obyvatel bude ochrana obyvatel vyřešena na základě vybudování improvizovaného ukrytí. 

Opatření budou řešena v části návrhu k ochraně obyvatelstva v obci. 

11.5. Nouzové přežití 

 Hlavní opatření ochrany obyvatelstva při mimořádné události a krizové situaci je 

především zaměřené na nouzové ubytování obyvatelstva, zásobování potravinami, pitnou 

vodou, hygienickými potřebami, na poskytnutí nouzových základních sluţeb, dodávek energií 

a na organizování humanitární pomoci. [6.] 

V obci není zpracován plán nouzového přeţití.  
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12. Návrh optimalizace opatření k ochraně obyvatelstva 

 

 Při navrţení optimalizace opatření k ochraně obyvatelstva v obci Kozmice, chci 

zhodnotit výše uvedené stávající zabezpečení, eventuálně vytknout nedostatky varování a 

informování, vyrozumění, evakuaci, ukrytí a nouzového přeţití.  

 

 Navrhuji stávající zabezpečení vylepšit a doplnit o provedení těchto úkolů a 

opatřeními: 

 

Nejlepším řešením pro Kozmice by bylo vypracovat uvedené plány konkrétních činností:  

- Vypracovat plán varování a informování obyvatelstva. 

- Vypracovat plán evakuace včetně grafické části s mapovými podklady 

- Vypracovat souhrnný plán ukrytí obce Kozmice 

- Vypracovat plán nouzového přeţití 

 

Vypracovat plán připravenosti obce na řešení mimořádných událostí a krizových situací, 

jehoţ součástí by byly níţe uvedené opatření. Je základním dokumentem pro řešení moţného 

ohroţení hospodářského a veřejného ţivota obce. 

 

 Není povinností plány v obci zpracovat, ale můţe dojít k uvedeným rizikům, a tak by 

bylo vhodné plány přesto vypracovat. 

 

Vypracovala jsem nezbytně nutné opatření k provedení evakuace a ukrytí obyvatelstva.  

12.1. Varování obyvatelstva 

 V obci byla nedávno vyměněna rotační siréna za elektronickou. Svým dosahem 

pokrývá celé území obce. Ze systému selektivního rádiového návěštění je dálkově ovládaná 

tato poplachová siréna. Kaţdou první středu v měsíci  přesně ve 12.00 hodin je prováděno 

testování provozuschopnosti sirény. Jde o trvalý tón sirény po dobu 140 vteřin. Stávající stav 

plně vyhovuje k dostatečnému varování a informování obyvatelstva. 
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12.2. Evakuace obyvatelstva 

Jak uţ jsem zmínila, v obci není vypracován evakuační plán. Plánování evakuace vychází 

z vyhodnocení analýzy moţného ohroţení území. 

Navrhla jsem shromaţdiště obyvatelstva včetně evakuačních a příjímacích středisek a 

evakuační tras. Další opatření, které jsem zde vypsala, se budou řešit v následujících častí 

tohoto plánu. 

 V současné době v Kozmicích nejsou určeny objekty, které by eventuálně slouţily 

jako evakuační střediska. Nejpraktičtějším řešením pro zařazení do evakuačního střediska je 

obecní restaurace nebo-li Hostinec u Krokodýla a prostory místní Základní a mateřské školy. 

Obecní restaurace byla nově zrekonstruována a přímo sousedí s ulicí Hlavní I/56. 

Budova je členěna na dvě nadzemní podlaţí. V prvním nadzemním podlaţí se nachází 

restaurační zařízení s kapacitou 60 osob, slouţilo by jako provizorní jídelna, dále v podlaţí 

najdeme sál s kapacitou 200 lidí, slouţil by jako ubytovna. V druhém nadzemním podlaţí je 8 

pokojů včetně sociálního zařízení určen k pobytu 22 osob. 

Prostory základní a mateřské školy včetně tělocvičny mají kapacitu 224 lidí. Adresy 

evakuačních středisek jsou uvedeny v Tabulce č. 5.  

 Pokyny k evakuaci budou vysílány prostřednictvím televize a rozhlasu, konkrétně 

vysílání ostravského studia České televize a vysílání Českého rozhlasu Ostrava na frekvenci 

107,3 FM. Veškeré informace budou také umístěny na místní internetové stránce. 

 Navrhuji zřídit nejméně 2 evakuační trasy. Jedná se o trasy k sousedním městům, 

Dolní Benešov a Hlučín. 

 Evakuační trasa č. 1 je trasa, která vede k sousednímu městu Dolní Benešov. Délka 

navrhované trasy je 2,5 km. Zde je dostatečný počet příjmových středisek pro místní 

obyvatelé, neboť se zde nachází kulturní zařízení včetně filmového sálu s kapacitou 1300 

osob, penzion, sportovní hala a základní a mateřské školy. 

 Evakuační trasa č. 2 jde o trasu, která míří k druhému vedlejšímu městu, Hlučín 

vzdálenému 3 km. Jako přijímací střediska jsou vytipovány objekty základních škol, 

tělocvičen, hotelů. 
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12.3. Ukrytí obyvatelstva 

 Navrhuji zpracovat plán a určit vhodné objekty k ukrytí. Plán by měl obsahovat 

evidenční listy SÚ, seznam SÚ, základní listy IÚ, seznam IÚ a také, souhrnný grafický plán 

ukrytí v obci s přehledem o ukrytí. Následně doporučuji předem vytipovat improvizované 

úkryty budovaných pro to. 

12.4. Nouzové přežití 

 Opatření nouzového přeţití je řešena v havarijním plánu Moravskoslezského kraje. 

Navrhuji, aby obecní úřad a starosta obce při řešení mimořádné události se podíleli na 

zajištění nouzového přeţití. Při zabezpečení především evakuovaných osob, budou vyuţívána 

zejména zařízení umoţňující nouzové ubytování a stravování. Opatření nouzového přeţití 

navazuje na evakuaci a zabezpečují se v souladu s plány a uzavřenými smlouvami. 
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13. Závěr  

 Hlavním cílem bakalářské práce bylo analyzovat moţná ohroţení v obci Kozmice 

mimořádnými událostmi a navrhnout optimalizaci opatření ke sníţení dopadu na občany obce 

jejich majetek a ţivotní prostředí. 

 V úvodní části práce se zabývám ochranou obyvatelstva historii a jejím řešením v EU 

A NATO. V kapitole 6 jsem charakterizovala obec včetně popisu infrastruktury a prvků 

zranitelnosti. 

 Popsala jsem dle mého názoru nejpouţívanější metody, které jsou vhodné k analýze 

rizik. Zpracovala jsem kvalitativní analýzu rizik. Dále si vybrala metodu pro analýzu a 

plánování opatření k ochraně obyvatelstva, která pochází z Kanady a pro srovnání analýzy 

území softwarový program Sféra. Oba tyto programy nebyly doposud na tomto území 

prováděny. Výhodou metody pro analýzu a plánování z Kanady umoţňuje navíc řešení 

odstraňování následků, za to předností u Sféry je, ţe byla speciálně vytvořena pro analýzu 

rizik území. 

 Na principu těchto analýz jsem provedla v kapitole 10 porovnání s tímto závěrem, 

výsledky jsou viditelně srovnatelné na Grafu č. 5. 

 Z provedených analýz lze pro obec povaţovat za největší rizika bouřky, poţáry, 

následovány dalšími hrozbami jako jsou havárie v silniční dopravě či poruchy v zásobování 

elektrické energie. Ale z událostí minulých let, kterých jsem byla svědkem, území Kozmic 

nejvíce ohroţují přívalové deště. 

 Také jsem provedla analýzu současného zabezpečení opatření ochrany obyvatel v obci 

a došla jsem k závěru, ţe je zcela nedostatečné pro tuto obce. Díky této skutečnosti jsem 

navrhla v kapitole 12 opatření ke zlepšení současného stavu. 

 Na základě celkového závěru lze konstatovat, ţe stanovený cíl práce jsem splnila. 

Práce je přínosem pro obec Kozmice, hlavně v praktickém vyuţití. Respektive jde o vytvoření 

přehledných informací pro orgány obce.  

 Tato práce můţe slouţit jako příklad pro moţné řešení otázek ochrany obyvatelstva ve 

srovnatelných obcích. 
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