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 Annotace: 

 LISONĚK, Martin. Kategorizace území pro potřeby ochrany obyvatelstva. Ostrava, 2012.  

46 s. Diplomová práce. VŠB  TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství 

 

Tato diplomová práce se zabývá stanovením základních zásad pro kategorizaci území 

obcí České republiky. Jsou zde uvedeny základní zásady hodnocení území a jejich kritéria.  

Také jsou zde stanoveny kategorie území pro potřeby ochrany obyvatelstva a postup zařazení 

území obcí do těchto kategorií.  

 

Klíčová slova: Kategorizace území, civilní ochrana, ochrana obyvatelstva 

 

Annotation: 

LISONĚK, Martin.: Territory Categorization for the Needs of Civil Protection. Ostrava, 2012. 

46 pages. The thesis, VSB – TU Ostrava, Faculty of safety Engineering 

 

This thesis deals with the basic principles for the categorization of the municipalities in the 

Czech Republic. Inside are presented basic principles of area reviews and their criteria. Also, 

there are categories established for the public safety and the procedures for inclusion of the 

municipalities in these categories. 

 

Keywords: Categorization area, civil protection, public safety.
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Úvod 

Celý vývoj lidské společnosti je doprovázen i vývojem v oblasti ochrany obyvatelstva. Dříve 

obyvatelstvo ohrožovaly jen přírodní mimořádné události např. povodně, zemětřesení, 

vulkanická činnost, extrémní meteorologické jevy. S rozvojem společnosti se rozvíjel i 

průmysl, zejména chemický průmysl, doprava a další odvětví. To mělo za následek vznik 

mimořádných událostí antropogenního charakteru. Technický vývoj měl také za následek 

ničivější válečné konflikty a zejména tyto mají značný podíl na vývoji ochrany obyvatelstva.  

 

V dnešním moderním světě má zodpovědnost za ochranu obyvatelstva stát. Ochrana obyvatel 

je dosti nákladná a proto v mnoha státech se úroveň ochrany obyvatelstva liší. Ochranu 

můžeme dělit dle principů zajištění ochrany obyvatel. Nebo ji můžeme rozdělit dle finančních 

zdrojů od států. Ideální ochrana obyvatel by nastala tehdy, kdybychom měli zajištěnou co 

možná největší ochranu pro všechny obyvatele. Dnes v době finanční krize se neustále víc a 

víc šetří na prostředcích civilní ochrany. To má za následek, že se hledá vhodný poměr mezi 

náklady a zajištěním ochrany obyvatelstva. K tomuto cíli má přispět nová kategorizace území 

obcí v České republice (dále jen ČR).  

 

Tato kategorizace má mít za úkol zhodnotit území obce a zařadit je do příslušné kategorie. 

Dle kategorie území má být stanoven rozsah opatření pro ochranu obyvatelstva. Pro tuto 

kategorizaci je nejdříve nutno stanovit zásady. Podle těchto zásad se bude provádět 

kategorizace území z hlediska potřeby ochrany obyvatelstva.  

 

Cílem této práce je stanovit zásady pro kategorizaci obcí pro potřeby ochrany obyvatelstva. 

Členění této práce je provedeno do tří částí. První část se zabývá srovnáním kategorizace 

ochrany obyvatel v jiných státech Evropské unie s ČR.  Ve druhé části jsou stanoveny zásady 

pro kategorizaci území. Ve třetí části jsou určeny kategorie území pro potřeby ochrany 

obyvatelstva. Všechny tyto tři části se spojují do jednoho návrhu metody, podle které je 

možno území obcí zařadit do příslušné kategorie. Z příslušné kategorie také vyplývají pro 

zařazené obce určitá opatření pro ochranu obyvatelstva a tato opatření by obec měla plnit. 
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1 Rešerše literatury 

Hanuška Z.: Plošné pokrytí sil a prostředků jednotek požární ochrany v ČR [2] 

Tato kniha popisuje metodiku, která řeší plošné pokrytí sil a prostředků požární ochrany v ČR 

včetně metodiky pro ohodnocení zdrojů požárů a kriterií nebezpečí požáru. Tato metodika 

byla uvedena do praxe vyhláškou MV ČR č. 247/ 2001 Sb., ve znění pozdějších změn a 

doplnění. Tvoří základ pro stanovení počtu jednotek požární ochrany v daném území. Z této 

knihy mohou být převzaty určité limity a kritéria pro stanovení zásad kategorizace území. 

Jelikož se zabývá rozdělením území obce do „kategorií“ pro potřeby požární ochrany.  

 

Kratochvílová D.: Ochrana obyvatelstva, SPBI, Ostrava 2005, ISBN : 80 86634 70 1 

Kniha se zabývá ochranou obyvatelstva a popisuje historii ochrany obyvatelstva až po 

současnost.  Také udává přehled opatření civilní ochrany.  

 

Kovařík J.: Doktorská disertační práce, Ochrana obyvatelstva před průmyslovými 

haváriemi a živelními pohromami. VŠB TU Ostrava, 2007. [6] 

Tato práce se zabývá ochranou obyvatelstva a zvláště pak zařízeními civilní ochrany. Autor 

uvádí, že úkoly ochrany obyvatelstva se nedají kvůli finanční stránce zvládnou na 

profesionální úrovni. Uvádí možnou metodu ke stanovením sil a prostředků pro potřeby 

ochrany obyvatelstva. A nastiňuje návrh metodiky pro stanovení reálné potřeby zařízení 

civilní ochrany. Stanovení potřeby sil a prostředků je jen nastíněno a nepodloženo, kvůli 

chybějícím výkonnostním normám. 

 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 schválená 

usnesením vlády ČR č.417 ze dne 22.dubna 2002 se zapracováním změn schválených 

usnesením vlády ČR č.21 ze dne 5.ledna 2005.  

Koncepce se zabývá ochranou obyvatelstva ve smyslu ochrany života, zdraví a majetku, 

nikoliv ve smyslu civilní obrany za válečného období. Hodnotí a navrhuje úpravy stavu 

právních norem, povinnosti úřadů a úkoly Integrovaného záchranného systému do roku 2006.    
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Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020  [12] 

Koncepce se zabývá úpravou norem ochrany obyvatelstva. Upřesňuje základní a technické 

opatření v oblasti ochrany obyvatelstva. Také zahrnuje plánování a řešení opatření k ochraně 

obyvatelstva pro mimořádné události. Stanovuje připravenost sil a prostředků a také jejich 

finanční a materiální zabezpečení. 

 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému [3] 

Zákon stanovuje základní složky integrovaného záchranného systému. Uvádí jejich základní 

povinnosti a působnost. Určuje postavení a úkoly státních orgánů územních samosprávních 

celků při řešení nebo přípravě na mimořádnou událost. Také uvádí práva a povinnosti 

právnických a fyzických osob při přípravě a během vyhlášení krizových stavů. 

 

Krömer A., Musial P., Folwarczny L.: Mapování rizik [8] 

Tato kniha popisuje mapování rizik v území. A popisuje využití Geografického informačního 

systému podkladů pro hodnocení území. Kniha se také zabývá stanovením a hodnocením 

rizika.  

 

Shrnutí rešerše: 

V současné době je velmi mnoho literatury a materiálů zabývající se problematikou ochrany 

obyvatelstva a civilního nouzového plánování. Velmi rozsáhlým zdrojem jsou také 

internetové servery. Tato literatura dodala potřebné informace o úkolech ochrany 

obyvatelstva. Ale žádný z těchto zdrojů se nezabývá stanovením konkrétní metody pro 

kategorizaci obce nebo stanovení sil a prostředků pro potřeby obyvatelstva. 
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2 Ochrana obyvatelstva 

Při studiu problematiky ochrany obyvatelstva je výchozí, aby byly stanoveny základní 

potřeby člověka. Stanovení základních potřeb člověka je nutnost pro určení základních úkolů 

ochrany obyvatelstva. Na základě těchto úkolů mohou být stanoveny základní opatření pro 

ochranu obyvatel, které by měly být prioritně obcemi zajištěny. Tyto základní potřeby jsou 

důležité pro stanovení zásad kategorizace území. Na obrázku 1 je znázorněno hierarchické 

uspořádání potřeb člověka. V základně této pyramidy jsou nejdůležitější potřeby člověka. 

Míra důležitosti těchto potřeb klesá směrem k vrcholu pyramidy. V základně pyramidy jsou 

znázorněny červenou barvou jen ty nejzákladnější potřeby člověka pro přežití. V oranžovém 

poli jsou znázorněny potřeby člověka z pohledu bezpečí. Toto pole je významné pro 

zachování norem společnosti, jak ji dnes známe. Proto je třeba při zdolávání mimořádné 

události (dále jen MU) zajistit obě tyto potřeby. Bez zajištění těchto dvou potřeb by nebylo 

možné zajistit bezpečí lidí a zachování společnosti.  

 
Obrázek 1: Pyramida potřeb člověka upraveno dle 1 

 

Při stanovování základních úkolů civilní ochrany, je nutno prozkoumat i právní normy. V ČR 

se úkoly ochrany obyvatelstva zabývá mnoho právních norem a předpisů. Stěžejním 

předpisem je zákon o integrovaném záchranném systému (dále jen  IZS) [3].  

                                                 
1 Maslow’s hierarchy of needs what are man’s needs according to maslow. Self made miracle [online]. 2012 [cit. 
2012 03 26]. Dostupné z: http://www.selfmademiracle.com/prosperity/maslow%E2%80%99s hierarchy of
needs what are man%E2%80%99s needs according to maslow/ 
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 V zákoně o IZS [3] jsou definovány  úkoly ochrany obyvatel takto: 

o varování  

o evakuace 

o ukrytí 

o nouzové přežití obyvatelstva 

o realizace dalších opatření, která směřují k zabezpečení ochrany života, zdraví a 

majetku obyvatel v místě působení mimořádné události 

 

Při bližším porovnání úkolů ze zákona o IZS [3] se základními potřebami člověka z obrázku 1 

byly stanoveny pro tuto práci základní úkoly ochrany obyvatelstva takto: 

o varování  

o evakuace 

o nouzové přežití  

 nouzové ubytování  

 nouzové zásobování potravinami  

 nouzové zásobování vodou 

o další opatření, která směřují k zabezpečení ochrany života, zdraví a majetku obyvatel 

 

Pro tuto práci budou tyto základní úkoly ochrany obyvatelstva označeny zkratkou ZÚOO. 

 

2.1 Ochrana obyvatelstva ČR v úrovních   

Ochrana obyvatel v ČR je v souladu s platnou legislativou a platnou koncepcí ochrany 

obyvatelstva. Je organizována pomocí základních principů a to [12] : 

o ochranu obyvatel zajišťuje stát  

o ústřední orgán v oblasti ochrany obyvatel je Ministerstvo vnitra (dále jen MV) 

o konkrétní odpovědnost ministrů a jiných vedoucích ústředních správních úřadů je 

stanovena příslušnými zákony 

o odpovědnost za ochranu obyvatel je rozložena na všechny úrovně veřejné správy 
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Jak už bylo uvedeno, ochranu obyvatelstva v ČR má v gesci MV. Toto ministerstvo deleguje 

plnění úkolů ochrany obyvatelstva na nižší úrovně. Z tohoto důvodu může být plnění úkolů v 

ochraně obyvatelstva v ČR rozděleno do několika úrovní. Dělení některých povinností je 

provedeno takto [3]:  

 

 

HZS 

 

 

 

 

JPO 

 

 

Kraj 

o  Hasičský záchranný sbor (dále jen HZS) plní úkoly orgánů kraje 

v oblasti ochrany obyvatelstva. 

o Plní úkoly obecního úřadu s rozšířenou působností (dále jen ORP) 

v oblasti ochrany obyvatelstva. 

 

o Jednotky požární ochrany (dále jen JPO) plní úkoly na úseky civilní 

ochrany a ochrany obyvatel. 

 

o Orgány kraje zajišťují přípravu na ochranu obyvatelstva. 

o Krajský úřad sjednocuje postupy ORP a územních správních úřadů    

s krajskou působností v oblasti ochrany obyvatelstva.  

 

ORP o Zjišťuje připravenost správního obvodu obce s rozšířenou 

působností na ochranu obyvatelstva. 

o Podílí se  na ochraně obyvatelstva. 

o Plní i úkoly jako normální obec. 

 

Obec o Orgány obce se podílejí na ochraně obyvatelstva. 

o Obecní úřad: 

  podílí se na provádění záchranných prací s IZS 

 zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob 

 hospodaří s materiálem civilní ochrany 

 podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel obce 

 vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany 

 má oprávnění zřizovat zařízení civilní ochrany   
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2.2 Síly a prostředky ochrany obyvatelstva obce   

Obec musí plnit úkoly dané zákonem o IZS [3]. K tomu, aby mohla plnit úkoly ochrany 

obyvatelstva musí mít k dispozici síly a prostředky. Určité úkoly může převzít JPO obce, 

pokud je k tomu přizpůsobená [9]. Obec k tomuto účelu může také zřídit zařízení civilní 

ochrany (dále jen ZCO). O zřízení musí požádat příslušný Hasičský záchranný sbor (dále jen 

HZS), které posoudí a popřípadě schválí zřízení ZCO. Jejich význam je určen úkoly civilní 

ochrany, pro které jsou tyto ZCO zřízeny. Tyto zařízení jsou vymezeny zákonem o IZS [3] a 

vyhláškou MV [4]. Zřízení těchto zařízení podléhá pokynu Generálního ředitelství HZS ČR.2 

ZCO jsou tvořeny zaměstnanci nebo jinými osobami na základě dohody a věcnými 

prostředky.  

 

Zařízení civilní ochrany jsou ostatní složkou IZS, která poskytuje při provádění záchranných a 

likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání. Tuto pomoc si může vyžádat: 

o Ministerstvo vnitra 

o Krajský úřad 

o Obec s rozšířenou působností 

o Základní složky IZS 

 

Lze zřizovat jedenáct ZCO a to[4]: 

1. Zařízení pro zajištění evakuace.   

2. Zařízení pro zajištění nouzového přežití a organizované humanitární pomoci. 

3. Zařízení pro nouzové zásobování vodou. 

4. Zařízení pro poskytování první pomoci. 

5. Zařízení pro provádění prací spojených s vyprošťováním osob a k odstraňování 

následků mimořádných událostí. 

6. Zařízení pro zjišťování a označování nebezpečných oblastí. 

7. Zařízení pro zabezpečení dekontaminace terénu. 

8. Zařízení pro zabezpečení dekontaminace osob a oděvů. 

9. Zařízení pro zabezpečení dekontaminace věcných  prostředků. 

10. Zařízení pro zabezpečení ukrytí osob ve stálých úkrytech. 

11. Zřízení pro zabezpečení výdeje prostředků individuální ochrany.  

                                                 
2 Pokyn 22 generálního ředitele HZS ČR ze dne 7.6.2005 k usměrňování postupu při zřizování zařízení civilní 
ochrany bez právní subjektivity a při odborné přípravě jejich personálu. 
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V kapitole 2 této práce byly stanoveny základní úkoly civilní ochrany. Pro splnění těchto 

úkolů by měly být zřízeny tyto ZCO: 

o Zařízení pro zajištění evakuace.   

o Zařízení pro zajištění nouzového přežití a organizované humanitární pomoci 

o Zařízení pro nouzové zásobování vodou. 

A tyto ZCO budou pro tuto práci považovány za základní a budou plnit  ZÚOO.  

 

Personální složení ZCO je definováno vyhláškou [4]. Pro představu je v tabulce č.1 uvedeno 

kolik má minimálně členů každé ZCO tak, aby bylo dosaženo minimálního počtu personálu. 

Personální složení ZCO se člení většinou na jednoho velitele a pomocné síly, které mohou být 

zastoupeny specialisty, řidiči atd.. Pro potřeby této práce jsou uvedeny v této tabulce také 

pracovní zkratky ZCO. 

 Tabulka č. 1: ZCO 

Pracovní zkratka  Popis ZCO Minimální počet členů: 

ZCO 1 Zařízení pro zajištění evakuace 6 členů 

ZCO 2 Zařízení pro zajištění nouzového přežití a 

organizované humanitární pomoci. 

3 členové  

ZCO 3 Zařízení pro nouzové zásobování vodou. 2 členové 

ZCO 4 Zařízení pro poskytování první pomoci. 4 členové 

ZCO 5 Zařízení pro provádění prací spojených 

s vyprošťováním osob a k odstraňování následků 

mimořádných událostí. 

7 členů 

ZCO 6 Zařízení pro zjišťování a označování 

nebezpečných oblastí. 

18 členů 

ZCO 7 Zařízení pro zabezpečení dekontaminace terénu.  7 členů 

ZCO 8 Zařízení pro zabezpečení dekontaminace osob a 

oděvů. 

 38 členů 

ZCO 9 Zařízení pro zabezpečení dekontaminace věcných  

prostředků. 

14 členů 

ZCO 10 Zařízení pro zabezpečení ukrytí osob ve stálých 

úkrytech. 

 4 členové 

ZCO 11 Zřízení pro zabezpečení výdeje prostředků 

individuální ochrany.  

3 členové 

Celkem členů:  106 
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3   Kategorizace území pro potřeby ochrany obyvatel  

Ochranou obyvatel se zabývá ve větší či menší míře většina států na zemi. Přístupy k ochraně 

obyvatel se liší stát od státu.  Z pravidla se více zabývají ochranu obyvatel ekonomicky 

vyspělé státy, které mají finanční prostředky na rozvoj ochrany obyvatelstva. Vyspělé státy se 

věnují i výzkumu v oblasti ochrany obyvatelstva. Proto kategorizaci je možno identifikovat 

různých formách, ať už to jsou metody nebo analýzy pro hodnocení území v těchto státech. 

Podstata kategorizace je všude stejná. Hlavním principem kategorizace je ohodnotit různá 

území podle stejných pravidel tak, aby byla navzájem porovnatelná. Následně zkoumané 

území zařadit do určité kategorie, ze které vyplývají opatření pro ochranu obyvatel. 

3.1 Kategorizace území – Česká republika  

Kategorizace území ČR byla prováděna do roku 2001. Byla řešena převážně na základě 

empirických zkušeností a kvalifikovaných odhadů. Jako základ této kategorizace byl stanoven 

maximální dopad MU. V tehdejší době se moc nepočítalo s MU typu průmyslových havárií, 

živelných pohrom a katastrof. Proto byl stanoven jako maximální dopad použití jaderných 

zbraní. V té době velmi reálná hrozba. Proto vývoj ochrany obyvatelstva byl zaměřen zejména 

na válečný konflikt. 

 

Samotná kategorizace se prováděla na základě tzv. cílové analýzy. Cílová analýza zahrnovala 

možnosti tehdejšího protivníka, charakter posuzovaného území zejména z hlediska významu 

pro obranu státu, sídelní celky a významná území. Na základě těchto kritérií bylo provedeno 

začlenění území do některé ze čtyř kategorií. Kategorizace byla prováděna resorty a tehdejším 

Ministerstvem obrany, schvalovala ji tehdejší Rada obrany státu. Po schválení byla tato 

kategorizace závazná pro všechny složky státu [6],[14]. 

 

Kovařík ve své práci [6] uvádí dělení kategorií takto: 

 kategorie  Z – zvláštní. Do této kategorie byly zahrnuty nejvýznamnější sídelní celky, 

nejvýznamnější dopravní uzly, výrobní a jiné závody významné pro vedení války, 

zájmové prostory armády a další zařízení významná pro vedení války. V této kategorii 

by plánován a prováděn největší rozsah opatření k ochraně obyvatelstva. 
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 kategorie  I. Do této kategorie byla zahrnuta obdobná území, objekty a sídelní celky 

jako  do kategorie Z, pouze menšího významu a s menším rozsahem opatření. 

 kategorie II. Do této kategorie byly zahrnuty menší sídelní celky s výrobními závody 

významnými pro vedení války. Zde celkový rozsah opatření závisel na následcích  

předpokládané mohutnosti jaderného úderu. 

 kategorie III. a bez kategorie. Do této kategorie bylo zařazeno ostatní území státu. Na 

toto území se nepředpokládal jaderný úder a sloužila například jako příjmové prostory 

pro evakuaci obyvatelstva z prostorů zařazených do kategorie Z, I. a částečně II. . 

 

Tato kategorizace je v současné době nepoužitelná. Jelikož se zásadně změnily podmínky pro 

vznik MU a pro ochranu obyvatelstva. Také normativy a předpisy pro tuto kategorizaci 

pozbyly platnost a ve většině případů byly skartovány. Tato kategorizace byla také značně 

maximalistická a z dnešního pohledu také velmi finančně náročná. Proto je potřeba stanovit 

novou kategorizaci území v ČR. 

 

3.2 Kategorizace území – Slovenská republika 

Jelikož byla Slovenská republika (dále jen SR) určitou dobu sjednocena s ČR. Je ochrana 

obyvatelstva ve Slovenské republice velmi podobná jako v ČR. Také struktura v řízení území 

ve SR se velmi podobá řízení území v ČR. Také členění území SR je podobné jako v ČR. Na 

Slovensku je zpracována kategorizace území. Tato kategorizace je nastavena na územní 

obvody. Územní obvody na Slovensku je možno v ČR přirovnat k bývalým okresům. 

Kategorizací území SR se zabývá nařízení vlády SR [5]. V tomto nařízení není stanoven 

postup kategorizace. Jsou zde uvedena pouze kritéria a kategorie území. Na obrázku 2 jsou 

znázorněny zásady kategorizace území SR a také celková struktura kategorizace. 

Kategorizace území SR je stanoveno čtyřmi zásadami pro kategorizaci.   
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Obrázek 2: Zásady kategorizace v SR  

Popis zásad kategorizace území SR je proveden dle nařízení vlády [5] takto:  

 

Zdroje ohrožení jsou dle tohoto nařízení vlády dvojího druhu. První zdroj ohrožení je prvotní 

a druhotné.  

 

Za prvotní ohrožení je považováno: 

o jaderná energetická zařízení  

o chemická výroba, čerpací stanice ropovodů a produktovodů, kompresorové stanice 

plynovodů, sklady nebezpečných látek 

o vodohospodářské díla a skládky kalů 

o území s předpokládanou seismickou činností a poddolované území 

o území se zvýšenou leteckou činností a území pod hlavními leteckými koridory  

 

Za druhotné ohrožení je považováno:  

o území zamořené radiací po havárii jaderného energetického zařízení  

o území zamořené po havárii chemické výroby, produktovodů, skladu nebezpečných 

látek atd. 

o území zaplavené po havárii na vodohospodářském díle 
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Počet obyvatel je další zásadou pro kategorizaci. Do tohoto počtu se zařazuje trvalé bydlící 

osoby, trvale pracující osoby na posuzovaném území.  

 

Dopravní uzly jsou dalším zásadou. Zde se dopravní uzel hodnotí z hlediska přepravní 

kapacity osob. Také se hodnotí trasy přepravování nebezpečných látek.  

 

Kumulace výše uvedených se rozumí. Různá kombinace výše uvedených zásad kategorizace 

území v SR. 

 

Na základě těchto kritérií se přiřazuje území do kategorií. Kategorie v dokumentu [5] nejsou 

nijak popsány. Dokument také neuvádí limity kritérií pro zařazení území do kategorií. 

K tomuto účelu by mohla sloužit analýza území Slovenské republiky. Avšak tato analýza je 

zařazena do utajovaných dokumentů SR.   

3.3 Kategorizace území  – Spolková republika Německo 

Spolková republika Německo (dále jen SRN) má jinou strukturu státní správy než ČR.  SRN 

má i jinou strukturu v otázkách řešení ochrany obyvatelstva neboli civilní ochrany. Civilní 

ochrana je základním pilířem v celkové bezpečnosti SRN. Civilní ochrana je realizace 

základního státního úkolu chránit své občany. 

 

Proto, aby mohlo Německo plnit úkoly civilní ochrany na svém území ,byl zřízen Bundesamt 

für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (dále jen BBK). Což v překladu znamená 

Federální úřad civilní ochrany a pomoci při katastrofách. Tento úřad spadá pod federální 

ministerstvo vnitra.  A má za úkol plnit strategii a úkoly civilní ochrany v Německu. 

 

SRN nemá metodu pro stanovení kategorizace území. Ale vyvinula metodu, která je základem 

pro civilní ochranu a je základním prvkem řízení rizik. Tato metoda umožňuje v referenční 

oblasti (SRN, stát, kraj, okres město, obec) stanovit rozsah poškození systematickým 

způsobem a rizikem pocházejícím z různého nebezpečí. A také umožňuje porovnání rizik na 

různých území. S použitím této metody jsou výsledky srovnatelné. Postup této metody je 

volně dostupný na internetových stránkách BBK3.  

 

                                                 
3 http://www.bbk.bund.de/DE/Home/home_node.html 
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Kritéria hodnocení území jsou v této metodě stanovena takto  [11]: 

o Lidé    – hodnotí dopady pro obyvatele 

o Prostředí   – hodnotí dopady pro životní prostředí 

o Ekonomika   – hodnotí dopady na ekonomiku a materiální ztráty 

o Zdroje zásobování  – hodnotí dopady na zásobování vodou, el. energie, plynu,  

                                           telekomunikaci  

o Nehmotné dopady  – hodnotí dopady na bezpečnost, kulturu, politiku 

 

Avšak v této metodě není stanovena míra pro nastavení přijatelných škod a ani zde není 

popsán postup pro toto stanovení. Tato míra by byla využitelná pro stanovení zásad a limitů 

kategorizace území. 

 

Ani jedna z uvedených metod a kategorizací přímo neplní úkol kategorizace území pro 

potřeby ochrany obyvatelstva v ČR. Ale tyto metody a kategorizace mohou být částečnou 

inspirací pro stanovení zásad pro kategorizaci. Mohou z nich být převzaty určité zásady a 

kritéria. 
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4 Stanovení zásad pro kategorizaci obcí v ochraně obyvatelstva 

Aby bylo možné zařadit obce do příslušné kategorie je nutno stanovit nejprve zásady 

kategorizace. Tyto zásady jsou prioritou pro kategorizaci a podle těchto zásad se posuzované 

území obce začlení do příslušné kategorie. Tyto zásady byly stanoveny tak, aby plnily 

základní úkoly ochrany obyvatelstva. Zásady jsou také odvozeny od již fungujících systémů a 

postupů. Např. z literatury zabývajícími se mapováním rizik [8], z plošného pokrytí území 

jednotkami požární ochrany [2],  ze zásad pokrytí území Policie ČR4 a z návrhu zákona o 

Zdravotnické záchranné službě (dále jen ZZS) [7].  Po prostudování literatury, metod, postupů 

a provedení analýzy byly stanoveny zásady pro kategorizaci území obce. Těchto zásad bylo 

stanoveno pět a jsou uvedeny na obrázku 3 v barevných obdélnících na pravé straně. 

 
Obrázek 3: Zásady pro kategorizaci území obce 

 

Tyto zásady jsou podrobněji popsány níže v kapitolách. Pro každou zásadu je vytvořen 

kontrolní seznam formou tabulky. Z tohoto seznamu bude stanoven pomocí vzorce číselný 

koeficient, který bude následně sloužit pro stanovení kategorie. Pro vyhodnocení kategorizace 

je možno použít vyhodnocovací formulář v příloze č.1.  

 

                                                 
4 Odborná konzultace s náměstkem ředitele pro vnější službu plk. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA 
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Hodnocení kontrolních seznamů a provádění kategorizace by mělo být prováděno 

zodpovědnou osobou, která má všechny dostupné informace. Každá zásada kategorizace je 

dělena na kritéria. V případě více správních odpovědí v hodnoceném kritériu se hodnotitel 

přiklání na stranu bezpečnosti. Volí variantu menšího zastoupení daného prvku. V případě, že 

nelze rozhodnout o zastoupení daného prvku, volí horší variantu.  

 

Všechny zásady pro kategorizaci území obcí byly porovnány dle významnosti z hlediska 

kategorizace území. Pro toto porovnání byla použita metoda párového srovnávání.  Z tohoto 

párového srovnávání byly vybrány dvě hlavní zásady: 

o obyvatelé v obci 

o charakter území obce 

 

Z těchto zásad byla pomocí metody párového srovnávání určena významnost kritérií těchto 

zásad. Při porovnání byly vybrány tři kritéria, která jsou velmi významná pro kategorizaci. 

Koeficienty těchto kritérií byly ohodnoceny výrazně vyšší číselnou hodnotou. Jedná se o tři 

kritéria  a to:  

o počet obyvatel v obci 

o typ obce z hlediska významnosti veřejné správy  

o rozloha zastavěného území 

 

Konkrétní číselné hodnoty koeficientů jsou uvedeny v kapitolách níže. Číselné hodnoty 

koeficientů byly rozděleny lineárně se zaokrouhlením na jedno desetinné místo. Koeficienty 

jsou nastaveny tak, čím větší číslo, tím větší hrozba nebo problém pro plnění úkolů ochrany 

obyvatel. Pro vyhodnocení daných zásad budou použity vzorce (1) až (4). Pokud hodnota 

z těchto vzorců bude obsahovat desetinné číslo. Nesmí být toto číslo zaokrouhleno.   

 

Opatření vyplývající z kontrolních seznamů byly stanoveny dle expertního odhadu 

zpracovatele této práce. Odhad zpracovatele je podložen tím, že zpracovatel vystudoval 

Střední odbornou školu požární ochrany ve Frýdku – Místku a následně získal akademický 

titul bakalář na VŠB – TU Ostravě, Fakultě bezpečnostního inženýrství. Zpracovatel této 

práce má příslušné znalosti a základní zkušenosti v oboru požární ochrany a ochrany 

obyvatel.  
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4.1 Obyvatelé v obci 

Z provedené analýzy dat ze statistických údajů [1]. Bylo provedeno rozdělení obyvatelstva do 

skupin dle počtu obyvatel a obcí. Toto rozdělní bylo stanoveno dle skutečných reálných 

hodnot obyvatelstva v ČR. Tato data jsou platná k 1.1.2011. Rozmezí obyvatel mělo být 

stanoveno rovnoměrně lineárně. Avšak toto rozdělení neodpovídá skutečnosti. Proto muselo 

být rozmezí poupraveno, aby odpovídalo co nejvíce skutečném zastoupení obyvatel v obcích 

na území ČR.  Výstup z analýzy dat je proveden formou tabulky č. 2.  

 

Tabulka č. 2: Analýza dat – rozdělení obyvatel a obcí v ČR  

Rozmezí obyvatel do 499 500  

1999 

2000  

9999 

10000  

49999 

50000  

99999 

Nad 

100000 

Počet obcí v tomto 

rozmezí 

3499 2080 540 110 16 6 

% obcí z celkového 

počtu obcí v ČR 

56 33,3 8,6 1,75 0,26 0,09 

Počet obyvatel v obcích 835076 1964082 2179420 2147889 1103259 

 

2303044 

 

% obyvatel z celkového 

počtu obyvatel ČR 

8 19 21 20 10 22 

 

Z výsledků analýzy bylo stanoveno rozdělení obyvatel do šesti rozmezí.  Z analýzy dat bylo 

zjištěno, že  cca 52 % obyvatel žije ve městech a větších sídelních celcích s počtem obyvatel 

nad 10 000. Také z této analýzy vyplývá že cca. 89,3 % obcí má jen do 1999 obyvatel, což 

představuje 27 % obyvatel ČR. Výsledek analýzy  naznačuje, že zřizování ZCO by se mělo 

být spíše zaměřeno na větší sídelní celky. 

4.1.1 Kritérium počtu obyvatel v obci 

Tato zásada má jen jedno kritérium. Tímto kritériem jsou obyvatelé v obci posuzovaného 

území. Výsledky analýzy dat z tabulky č. 2 byly pro stanovení zásad pro kategorizaci obcí 

transformovány do tabulky č. 3. Pro stanovení zásad byl zvolen pomocný koeficient Ko, který 

reprezentuje rozmezí počtu obyvatel do kterého obec bude zařazena. Zařazení se provádí na 

základě počtu obyvatel v obci a tabulky č. 3.   
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Postup stanovení obyvatel v obci: 

Pomocí tabulky č. 3 a skutečného počtu obyvatel bude přiřazena koeficientu Ko odpovídající 

hodnota.  

Ko – koeficient obyvatel v území.  

Koeficient Ko může nabývat číselných hodnot od 5 do 30. Číselná hodnota jednotlivých 

rozmezí je uvedena v tabulce č. 3.  Koeficient je ohodnocen ve srovnání s ostatními číselnými 

koeficienty největší číselnou hodnotou, jelikož toto kritérium bylo stanoveno jako 

nejdůležitější pro stanovení kategorie území. 

 

Tabulka č. 3: Počet obyvatel v obci – kontrolní seznam 

Do jakého rozmezí lze zařadit Vaši obec dle reálného počtu obyvatel? 

Popis  Rozmezí obyvatel Označení varianty Koeficient Ko 

Nad 100 000  30 

 50 000 – 99 999  25 

10 000  49 999  20 

2000 – 9 999  15 

500 – 1999   10 

Počet obyvatel v obci 

0 – 499  5 
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4.2 Charakteristika území obce 

Za další zásadu kategorizace byl zvolen charakter území obce. Tento charakter reprezentuje 

určité charakteristiky obce, které jsou významné z hlediska plnění úkolů ochrany 

obyvatelstva. Pro charakteristiku obce byly zvoleny následující kritéria uvedeny na obrázku 4. 

A tyto kritéria jsou uvedena v obdélnících na levé straně obrázku.  

 

 
Obrázek 4: kritéria charakteristiky území 

4.2.1 Kritéria charakteristiky území obce 

Tato zásada se dělí na pět kritérií. Důvody pro zvolení a určení hodnot těchto kritérií jsou 

popsány níže. 

  

Rozloha zastavěného území obce byla vybrána proto, aby byla zohledněna reálně nejvíce 

využívaná plocha obce obyvateli. Kdyby bylo vybráno jako kritérium katastrální území obce, 

značně by to zkreslilo vypovídací hodnotu. Jelikož do tohoto území jsou zahrnuty také lesy, 

pole a jiné území, ve kterých se tak často lidé nevyskytují. Rozmezí zastavěného území bylo  

stanoveno z analýzy dat [1]. Rozdělení území mělo být provedeno lineárně, ale pro 

vyskytující se odchylky a nerovnoměrné rozlohy obcí muselo být přistoupeno ke korekci. 

Rozdělení zastavěného území obce bylo rozděleno do šesti rozmezí dle velikosti měst a počtu 

obyvatel. Dělení rozmezí tohoto kritéria je provedeno v tabulce č. 4. Jako pomocný koeficient 
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byl v tomto kritériu stanoven koeficient Kch1, který číselně vyjadřuje rozlohu zastavěného 

území obce. Jelikož je to jedno z hlavních kritérií. Je ohodnocen větší číselnou hodnotou a 

může nabývat  hodnot od 3 do 20. Číselná hodnota jednotlivých rozmezí je uvedena v tabulce 

č. 4.  Přičemž hodnota 20 zastupuje největší rozlohu zastavěného území. 

 

Charakter zástavby obce byl vybrán proto, aby bylo dosaženo představy o zástavbě. Např. 

jestli v dané oblasti žijí spíše lidé co mají rodinné domy nebo zde převládají výškové budovy 

sídelních celků. Z tohoto kritéria může být stanoveno, zda bude třeba většího množství 

záchranářů nebo speciální techniky. Popřípadě lze odhadnout, jak jsou vytápěny, jestli mají 

svůj zdroj vody a podobně. Dělení rozmezí tohoto kritéria bylo provedeno na tři rozmezí a 

jsou uvedeny v tabulce č. 4. Jako pomocný koeficient byl v tomto kritériu stanoven koeficient 

Kch2, který vyjadřuje hodnotu reprezentující určitý charakter výstavby obce. Může nabývat 

hodnot od 0 do 1. Číselná hodnota jednotlivých rozmezí je uvedena v tabulce č. 4. Přičemž 

hodnota největší zastupuje nejnepříznivější charakter zástavby v obci . 

 

Typ obce byl zvolen jako dalším kritérium. Toto dělení bylo provedeno na základě rozdělení 

obcí dle typu v ČR. Toto dělení nám ukazuje významnost obce z hlediska veřejné správy a 

také plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Toto dělení je odvozeno z kapitoly 2.1 této práce. 

Dělení tohoto kritéria bylo provedeno na pět rozmezí a je uvedeno tabulce č. 4. Jako pomocný 

koeficient byl v tomto kritériu stanoven koeficient Kch3, který vyjadřuje hodnotu 

reprezentující určitý typ obce z hlediska veřejné správy. Může nabývat hodnot 4 až 20.  

Číselná hodnota jednotlivých rozmezí je uvedena v tabulce č. 4. Přičemž hodnota 20 

zastupuje nejvýznamnější typ obce, což je hlavní město.  

 

Rekreační oblast byla zvolena jako další kritérium. Byla zvolena proto, aby bylo zjištěno zda 

se na katastrálním území obce nevyskytuje místo s přechodným zvýšením ubytovaných osob. 

Limit zvýšení ubytovaných osob je nastaven na 5000 osob dle plošného pokrytí JPO [2]. Jako 

pomocný koeficient byl v tomto kritériu stanoven koeficient Kch4, který vyjadřuje číselnou 

hodnotu reprezentující rekreační oblast na území obce. Může nabývat hodnot 0 nebo 1. 

Číselná hodnota jednotlivých rozmezí je uvedena v tabulce č. 4. Přičemž hodnota největší 

označuje, že se rekreační oblast v katastrálním území nachází.  
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Objekty s vyskytujícím se větším počtem osob toto kritérium bylo zahrnuto, aby bylo 

dosaženo celkového obrazu o území obce. Zda se v území bude vyskytovat nárazově vyšší 

množství lidí. Např. při víkendových nákupech, kulturních akcí, sportovních akcí apd.. Tyto 

objekty by měly být reprezentovány např. sportovních stadionů, zábavných center, nákupních 

středisek, objekty multikin, galerií, kulturních zařízení apd.. Tyto objekty by měly mít 

kapacitu přesahující 1000 osob. Limit kapacity byl převzat z plošného pokrytí JPO [2]. Jako 

pomocný koeficient byl v tomto kritériu stanoven koeficient Kch5, který vyjadřuje číselnou  

hodnotu reprezentující, zda na katastrálním území je objekt s vyskytujícím se větším 

množstvím osob, či nikoliv. Může nabývat hodnot 0 nebo 1. Číselná hodnota jednotlivých 

rozmezí je uvedena v tabulce č. 4. Přičemž hodnota největší reprezentuje, že se objekt 

v katastrálním území vyskytuje.  

 

V tabulce č. 4 je uveden základní kontrolní seznam pro tuto zásadu. Kde je uvedeno dělení 

kritérií, číselné ohodnocení koeficientů a také doporučující opatření pro ochranu obyvatelstva.  

Z této tabulky lze stanovit potřebné koeficienty pro stanovení charakteru území obce. 

 

Postup hodnocení charakteru území obce : 

Pro stanovení celkového zastoupení kritérií v charakteru území obce použijeme vzorec: 

54321 chchchchchchu KKKKKK ++++=      (1) 

Kchu –  koeficient číselného vyjádření charakteru území obce 

Kch1 –  koeficient zastavěného území obce 

Kch2 –  koeficient typu zástavby obce 

Kch3 –  koeficient typu obce z hlediska významnosti státní správy  

Kch4 – koeficient výskytu rekreační oblasti v katastrálním území obce s kapacitou nad 5000 

osob 

Kch5 –  koeficient objektů s kapacitou větší než 1000 osob 

 

Pomocí tabulky č. 4 bude přiřazena  koeficientům Kch1 až Kch5  odpovídající hodnota. A 

pomocí vzorce (1) bude vyjádřena číselná hodnota charakteru území obce.   
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Tabulka č. 4: Charakteristika území obce – kontrolní seznam 

Jaká je rozloha zastavěného území obce?  Výběr varianty Koeficient Kch1 

nad 9  20 

od 3 do 9  17 

od 1,31 do 3  13 

Od 0,36 do 1,3  10 

Od 0,21 do 0,35  7 

Rozloha zastavěného 

území v km2 

do 0,2  3 

Jaký je typ převládající zástavby obce? Výběr varianty Koeficient Kch2 

Rodinné domy  0 

Smíšená zástavba   0,5 

Charakter zástavby 

obce 

Tří a vícepodlažní domy    1 

Do jakého typu obce spadá z hlediska státní 

správy vaše obec? 

Výběr varianty Koeficient Kch3 

Hlavní město  20 

Krajské město   16 

ORP  12 

Obec typu II  8 

Dělení obcí dle typu 

Obec typu I  4 

Vyskytuje se v katastrálním území obce rekreační oblast s přechodně ubytovanými 

osobami s kapacitou nad 5000 osob? 

Označení varianty ANO / NE dle skutečnosti Koeficient Kch4 Opatření  

ANO   1 ZCO 1, 4 

NE  0  

Vyskytují se  v katastrálním území obce objekty se větším počtem osob, které mají 

kapacitu nad 1000 osob ? [2] ( Kina, galerie, muzea, sportoviště, nákupní centra, kulturní 

zařízení, zábavní centra, sportovní stadiony atd.) 

Označení varianty ANO / NE dle skutečnosti Koeficient Kch5 Opatření 

ANO  1 ZCO 4, 5 

NE  0  
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4.3 Infrastruktura obce 

Infrastruktura obce vypovídá o určité vybavenosti obce a také na základě infrastruktury se 

stanoví určitá opatření pro potřeby ochrany obyvatelstva. Z prostudované literatury a 

zkušeností byly stanoveny  jako kritéria infrastruktury oblasti znázorněny na obrázku 5. 

Pro zásadu infrastruktury obce byly vybrány tři kritéria a jsou uvedena v obdélnících na 

obrázku  na levé straně.  

 
Obrázek 5: Kritéria infrastruktury obce 

4.3.1 Kritéria infrastruktury obce 

Tato zásada je dělena na tři kritéria, která jsou podrobněji popsána níže. 

 

Významné dopravní komunikace mají reprezentovat, jak je dané území vytíženo z hlediska 

dopravy. Také vyjadřují určitou zranitelnost dopravy v daném území. K plnění úkolů ochrany 

obyvatel se ve většině případech využívá dopravy po pozemních komunikacích, protože je 

mnohem lépe využitelnější a praktičtější než letecká a drážní doprava. Proto nebyla letecká 

ani drážní doprava zařazena do hodnocení kritéria. Analýzou dat5 bylo experimentálním 

odhadem stanoveno rozmezí hodnocení dopravních komunikací. Jako pomocný koeficient byl 

v tomto kritériu stanoven koeficient Ki1, který vyjadřuje číselnou hodnotu reprezentující 

dopravní komunikaci v katastrálním území. Dělení je provedeno dle vytíženosti komunikace 

                                                 
5 Ředitelství silnic a dálnic ČR: Celostátní sčítání dopravy 2010 [online]. 2010 [cit. 2012 03 27]. Dostupné z: 
http://scitani2010.rsd.cz/pages/results/default.aspx 
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z hlediska dopravy. Může nabývat hodnot od 0 do 1. Číselná hodnota jednotlivých rozmezí je 

uvedena v tabulce č. 5. Přičemž hodnota největší reprezentuje výskyt nejvytíženější dopravní 

komunikace s průjezdností nad 30 000 vozidel/ 24 hod. v katastrálním území obce. 

 

Zdroj pitné vody byl zvolen jako další kritérium. Voda je jedna ze základních potřeb pro 

přežití člověka. Člověk bez vody vydrží přibližně 3 dny. Už během prvního dne u člověka bez 

vody nastávají změny ve výkonnosti a myšlení. Což by mohlo ovlivňovat plnění úkolů 

ochrany obyvatelstva. Potřeba vody pro člověka při nouzovém zásobování je stanovena na 

první dva dny na 5 litrů na osobu a den a pro následující dny je stanovena na 10 – 15 litrů na 

osobu a den.6 Tedy jedna osoba na 10 dnů potřebuje 90 – 130 litů. kritérium bylo stanoveno 

na nouzové zásobování obyvatel po dobu 10 dnů. Jako pomocný koeficient byl v tomto 

kritériu stanoven koeficient Ki2, který vyjadřuje hodnotu reprezentující zdroje pitné vody 

v katastrálním území dle jejich možnosti zásobování pro určité procento obyvatel. Může 

nabývat hodnot od 0 do 1.  Číselná hodnota jednotlivých rozmezí je uvedena v tabulce č. 5. 

Přičemž hodnota největší reprezentuje zdroje pitné vody v katastrálním území zajišťující 

nouzové zásobování vodou pro 80% obyvatel a více.  

 

Významné stavby s kapacitou nad 100 osob v jedné budově. Toto kritérium bylo zvoleno, 

aby bylo zjištěno zda se na území obce nachází objekt s kapacitou nad 100 osob v jedné 

budově. Tímto objektem se myslí: nemocnice, ústavy sociální péče, domovy důchodců, 

stacionáře pro dlouhodobě nemocné apd. Tato zařízení se zabývají péčí o občany, kteří mají 

nějakou nemoc,mají sníženou pohyblivost nebo vyžadují speciální péči. Tato omezení mohou 

způsobit ztížení plnění ochrany obyvatel. Proto musí být obec připravena na zabezpečení 

těchto osob při MU jak personálně, přepravou i náhradními vyhovujícími prostory pro 

ubytování. Jako pomocný koeficient byl v tomto kritériu stanoven koeficient Ki3, který 

vyjadřuje číselnou hodnotu reprezentující, zda se taková zařízení nachází v katastrálním 

území obce či nikoliv. Může nabývat hodnot od 0 do 1. Číselná hodnota jednotlivých rozmezí 

je uvedena v tabulce č. 5. Přičemž hodnota 1 potvrzuje, že se takové zařízení vyskytuje v 

katastrálním území obce. [2] 

 

                                                 
6 SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011 MZE 15000 ze dne 30. května 2011.  Dostupné z : 
:http://eagri.cz/public/web/file/18743/Metodicky_pokyn___nouzoveho_zasobovani_vodou.pdf 
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V tabulce č. 5 je uveden základní kontrolní seznam. Kde je uvedeno dělení kritérií, číselné 

ohodnocení koeficientů a také doporučující opatření pro ochranu obyvatelstva.  Z této tabulky 

lze stanovit potřebné koeficienty pro stanovení infrastruktury obce. 

 

Postup hodnocení infrastruktury obce: 

Pro stanovení celkového zastoupení kritérií v  infrastruktuře obce použijeme vzorec: 

321 iiii KKKK ++=          (2) 

Ki –  koeficient číselného vyjádření infrastruktury obce 

Ki1 – koeficient dopravy na území obce 

Ki2 – koeficient zdrojů pitné vody obce 

Ki3 – koeficient významné stavby s kapacitou převyšující 100 osob v jedné budově  

 

Pomocí tabulky č. 5 bude přiřazena koeficientům Ki1 až Ki3  odpovídající hodnota. A pomocí 

vzorce (2) bude vyjádřena číselná hodnota infrastruktury obce.   
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Tabulka č. 5: Infrastruktura obce – kontrolní seznam 

Vyskytují se na katastrálním území obce významné dopravní komunikace? 

Označení varianty ANO / NE dle skutečnosti Koeficient Ki1 Opatření  

 nad 30 000 1 ZCO 5 

 25 000 – 30 000 0,8 ZCO 5 

 20 000 – 25 000 0,6  

 20 000 – 15 000 0,4  

ANO 

 

(Jednotka 

Průjezdnost 

všech vozidel / 

24 hod.) 

 15 000 – 10 000 0,2  

NE  pod 10 000 0  

Má obec ve svém katastrálním území zdroj pitné vody? 

Označení varianty ANO / NE dle skutečnosti Koeficient Ki2 Opatření 

 pro 80% obyvatel a více 0  

 pro 60  80  % obyvatel 0,2  

 pro 40  60  % obyvatel 0,4 ZCO 3 

 pro 20  40  % obyvatel 0,6 ZCO 3 

ANO 

 pro 1   20 % obyvatel 0,8 ZCO 3 

NE   1 ZCO 3 

Jsou v katastrálním území obce významné stavby s kapacitou nad 100 osob v jedné 

budově? (Nemocnice, ústavy sociální péče, léčebné ústavy, domovy důchodců atd..) 

Označení varianty ANO / NE dle skutečnosti Koeficient Ki3 Opatření 

ANO  1 ZCO 1 

NE  0  
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4.4 Zabezpečení území obce 

Další zásada kategorizace je zabezpečení území obce. Tato charakteristika zobrazuje, jak je 

obec zabezpečena z hlediska základní bezpečnosti. Základní bezpečností se myslí dostupnost 

složek IZS a také varování občanů před MU. Pro tuto charakteristiku byla zvolena čtyři 

kritéria a jsou uvedena v obdélnících na levé straně na obrázku 6. 

 
Obrázek 6: Kritéria zabezpečení území obce 

 

4.4.1 Kritéria zabezpečení území obce 

Tato zásada je rozdělena do čtyř kritérií. Jednotlivá kritéria jsou popsány níže a jsou zde 

uvedeny důvody proč byla tato kritéria zvolena.  

  

Varování obyvatel je velmi důležité, jelikož při včasném varování lze uchránit obyvatele, 

zvířata a majetek před škodlivým působením sil a jevů MU. Technické prostředky varování 

obyvatel jsou různé. Nejvíce vyhovují prostředky, které dokáží předat obyvatelstvu i verbální 

informaci o hrozící MU. Jako pomocný koeficient byl v tomto kritériu stanoven koeficient 

Kz1, který vyjadřuje číselnou hodnotu reprezentující, zda se nachází technické prostředky pro 

varování v katastrálním území. Může nabývat hodnot od 0 do 1. Číselná hodnota jednotlivých 

rozmezí je uvedena v tabulce č. 6. Přičemž hodnota největší potvrzuje, že se technické 

prostředky pro varování vyskytují v katastrálním území v nejlepším možném provedení. [8] 
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Dostupnost policie na území obce je dalších kritériem. Přítomnost policejní stanice ať 

městské policie nebo Policie ČR na katastrálním území obce je velmi významná z hlediska 

zabezpečení obce. Zajišťuje zabezpečení území při MU, aby např. nenastalo rabování, odklání 

dopravu, zabezpečují oblasti MU proti vniknutí nežádoucích osob apd.. Také je využívána při 

záchranných a likvidačních pracích. Jako pomocný koeficient byl v tomto kritériu stanoven 

koeficient Kz2, který vyjadřuje číselnou hodnotu reprezentující, zda se nachází policejní 

stanice v katastrálním území. Může nabývat hodnot od 0 do 1. Číselná hodnota jednotlivých 

rozmezí je uvedena v tabulce č. 6. Přičemž hodnota 0 potvrzuje, že policejní stanice se 

vyskytuje v katastrálním území, což je nejlepší varianta. [8] Stanovení limitů přijatelnosti je 

stanovena na dostupnosti policejní stanice do 15 km. Vychází se z toho, že průměrná rychlost 

dopravního prostředku policie je 45 km/hod [8]. A dostupnost by měla být maximálně do 20 

min. Z jednoduchého výpočtu lze stanovit dostupnost v km. Proto byla tato hranice 

dostupnosti  stanovena na 15 km.  

 

Dostupnost jednotek požární ochrany je omezena na výskyt jednotky na katastrálním 

území obce. Ze zákona7 musí mít obec zajištěnou požární ochranu. Toto kritérium je 

zaměřeno jen na výskyt JPO na katastrálním území. Jelikož plošné pokrytí  JPO ČR je dobře 

provedeno a dostupnost je také dostačující. Proto není v tomto kritériu hodnoceno zda jsou 

v okolí jiné JPO a jakou mají dostupnost. Jako pomocný koeficient byl v tomto kritériu 

stanoven koeficient Kz3, který vyjadřuje číselnou hodnotu reprezentující, zda se nachází JPO 

v katastrálním území . Může nabývat hodnot od 0 do 1. Číselná hodnota jednotlivých rozmezí 

je uvedena v tabulce č. 6. Přičemž hodnota nejnižší potvrzuje, že JPO I se vyskytuje v 

katastrálním území což je nejlepší varianta. [9] 

 

Dostupnost ZZS je další kritérium pro stanovení bezpečnosti území.  V současné době není 

zpracováno plošné pokrytí území ČR ZZS. Z návrhu zákona [7] vyplývá, že dostupnost ZZS 

pro každého občana by měla být do 20 min. Když bude stanovena průměrná rychlost na 45 

km/hod [8]. Potom je možno jednoduchým výpočtem stanovit limit dostupnosti stanice ZZS, 

který je tímto stanoven na 15 km. Jako pomocný koeficient byl v tomto kritériu stanoven 

koeficient Kz4, který vyjadřuje číselnou hodnotu reprezentující, zda se nachází stanice ZZS 

v katastrálním území . Může nabývat hodnot od 0 do 1. Číselná hodnota jednotlivých rozmezí 

                                                 
7 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších změn a doplnění 
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je uvedena v tabulce č. 6. Přičemž hodnota nejnižší 0 potvrzuje, že stanice ZZS se vyskytuje v 

katastrálním území, což je nejlepší varianta. 

 

V tabulce č. 6 je uveden základní kontrolní seznam. Kde je uvedeno dělení kritérií, číselné 

ohodnocení koeficientů a také doporučující opatření pro ochranu obyvatelstva.  Z této tabulky 

lze stanovit potřebné koeficienty pro stanovení zabezpečení území. 

 

Postup hodnocení zabezpečení území obce : 

Pro stanovení celkového zastoupení kritérií v  zabezpečení území obce použijeme vzorec: 

4321 zzzzz KKKKK +++=         (3) 

Kz  – koeficient číselného vyjádření zabezpečení území obce 

Kz1 – koeficient varování na území obce 

Kz2 – koeficient dostupnosti policie 

Kz3 – koeficient JPO na území obce 

Kz4 – koeficient dostupnosti ZZS 

 

Pomocí tabulky č. 6 bude přiřazena  koeficientům Kz1 až Kz4  odpovídající hodnota. A pomocí 

vzorce (3) vyjádřena výsledná číselná hodnota zabezpečení území obce.   
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Tabulka č. 6: Zabezpečení území obce – kontrolní seznam 

Má obec zajištěno varování obyvatel a jak? 

Označení varianty ANO / NE dle skutečnosti Koeficient Kz1 Opatření 

 Verbální informace + akustický signál 0  

 Akustický signál sirén  0,3  

ANO 

 Obecní rozhlas 0,7  

NE  Varování není zajištěno 1 Zajistit Varování  

Má obec ve svém katastrálním území policejní stanici Městskou policii nebo Policii ČR? 

Označení varianty ANO / NE dle skutečnosti Koeficient Kz2 Opatření 

ANO  Policejní stanice v obci 0  

 Policejní stanice do 5 km 0,25  

 Policejní stanice od 5 do 10 km 0,5  

 Policejní stanice od 10 do 15 km 0,75  

NE 

 Policejní stanice nad 15 km 1 Zřídit stanici 

policie 

Má obec ve svém katastrálním území jednotku požární ochrany? 

Označení varianty ANO / NE dle skutečnosti Koeficient Kz3 Opatření 

 JPO I 0  

 JPO II 0,2  

 JPO IV + smlouva o poskytování PO 

obci  

0,3  

 JPO III 0,5  

 JPO V 0,7  

ANO 

 JPO VI + smlouva o poskytování PO 

obci 

0,9  

NE  Nemá zajištěnou PO 1 Zřídit JPO 

Má obec ve svém katastrálním území stanici Záchranné zdravotnické služby? 

Označení varianty ANO / NE dle skutečnosti Koeficient Kz4 Opatření 

ANO   ZZS sídlo v obci 0  

 Dostupnost ZZS do 5 km 0,25  

 Dostupnost ZZS od 5 do 10 km 0,5  

 Dostupnost ZZS od 10 do 15km 0,75  

NE 

 Dostupnost ZZS nad 15 km 1 Zřídit ZCO 4 

 



 32     

 

  

 

4.5 Zdroje ohrožení v obci 

Každá obec má na svém katastrálním území nějaké ohrožení. Právě na tato ohrožení by měla 

být obec připravena. Jako zdroje ohrožení v obci byly zvoleny záplavové zóny, provozy 

pracující s radioaktivním materiálem nebo provozy pracující s nebezpečnými látkami. 

Všechna tyto ohrožení mají velký potencionál ohrozit obyvatele a zasáhnout velké území. 

Zdroje ohrožení byly zvoleny následovně. Jsou uvedeny v obdélnících vlevo na obrázku 7. 

 
Obrázek 7: kritéria zdrojů ohrožení v obci 

 

4.5.1 Kritéria zdrojů ohrožení v obci 

Tato zásada je dělena na čtyři kritéria, která by měla závažným způsobem ohrožovat 

obyvatele obce. Jsou podrobněji popsána níže. 

 

Jaderné elektrárny představují ohrožení území a obyvatel obce. Oblast největšího ohrožení 

spočívá ve vymezené zóně havarijního plánovaní jaderného zařízení. Proto bylo toto kritérium 

vztaženo na tuto zónu a ne na katastrální území obce. Ohrožení spočívá v případném úniku 

radioaktivního materiálu ze zařízení. Radioaktivita má nepříznivé účinky na lidské zdraví a 

také na životní prostředí. Jde zjistit jen pomocí speciálních přístrojů k tomu určených, proto je 

velmi nebezpečná pro obyvatelstvo. Radioaktivita se může jednoduše šířit prachem a následně 
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kontaminuje vodu, rostliny, půdu apd.. Dekontaminace osob, zvířat, životního prostředí je 

velmi složitá. Před radioaktivitou se lze bránit pouze profylaxí a ukrytím. Zamoření 

radioaktivitou trvá poměrně dlouho, jedná se o roky až desítky let. Zvládnutí této MU bude 

vyžadovat nasazení speciální techniky, prostředků a také vyškolený personál. Z těchto důvodů 

bylo toto kritérium zařazeno do zdrojů ohrožení v obci. Jako pomocný koeficient byl v tomto 

kritériu stanoven koeficient Kohr1, který vyjadřuje číselnou hodnotu reprezentující, zda se 

nachází obec v zóně havarijního plánování jaderné elektrárny. Může nabývat hodnot 0 nebo 1. 

Přičemž hodnota 0 potvrzuje, že obec se nevyskytuje v zóně havarijního plánování jaderné 

elektrárny, což je nejlepší varianta. 

 

Provozovatel provozu na území obce zařazen dle zákona č. 59/2006 Sb.[10], představuje 

značné ohrožení pro obyvatele obce. V posledních letech přibývá provozů, skladů 

nakládajících s nebezpečnými látkami. Mnoho provozů pracuje také s velkým množstvím 

těchto látek. Většina z těchto látek je velmi nebezpečná, výbušná nebo škodlivá pro zdraví 

osob nebo životní prostředí. Proto bylo toto kritérium zařazeno do zdrojů ohrožení v obci. Pro 

určení rozmezí bylo zvoleno zařazení provozovatelů ze zákona [10]. Jako pomocný koeficient 

byl v tomto kritériu stanoven koeficient Kohr2, který vyjadřuje číselnou hodnotu reprezentující, 

zda se nachází „nebezpečný provozovatel“ na území obce. Může nabývat hodnot 0 nebo1. 

Přičemž hodnota 1 potvrzuje, že „nebezpečný provozovatel“ se vyskytuje  na území obce, což 

je nejhorší varianta. 

 

Zastavěné území obce v povodňovém území. Toto kritérium bylo vybráno proto, že 

v posledních deseti letech se na území ČR vyskytly několikrát povodně většího či menšího 

rozsahu, které způsobily ztráty na životech a značné škody na majetku. Za posledních 5 let 

činí průměrně živelní pohromy cca 6 % zásahů JPO [13]. Škody jsou v řádech milionů Korun 

českých. Ve většině těchto MU je vyhlášen 3. a 4. stupeň poplachu. Toto kritérium má 

pomoci zjistit, zda se zastavěné území obce nachází v povodňové oblasti, nebo ne. Jako limit 

byla stanovena hranice dvaceti nebo víceleté vody [2]. Jako pomocný koeficient byl v tomto 

kritériu stanoven koeficient Kohr3, který vyjadřuje číselnou hodnotu reprezentující, zda se 

nachází zastavěné území obce v záplavové oblasti. Může nabývat hodnot 0 nebo 1. Přičemž 

hodnota nejvyšší potvrzuje, že zastavěné území obce se vyskytuje v záplavové oblasti, což je 

nejhorší varianta. [8] 
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Zastavěné území obce v záplavové zóně vodního díla. Toto kritérium bylo zvoleno proto, 

že člověk k svému životu a práci potřebuje vodu. Proto svá obydlí budoval kolem vodních 

zdrojů. V moderní době se více dbá na kvalitu vody a její množství, proto se vytváří velké 

zásobníky vody v podobě vodních děl. Určené jak pro pitnou tak i pro užitkovou vodu. Tyto 

zásobníky vody zachycují většinou velké množství vody a při porušení hráze se může tato 

voda uvolnit. Protrhnutím hráze nabere voda velkou kinetickou energii a ničí velkou silou 

všechno, co je v záplavové zóně. Tato MU se vyznačuje krátkou dobou jejího vzniku a velkou 

ničivou silou. Při této MU je důležité včasné varování a evakuace obyvatel. Z tohoto důvodu 

bylo toto kritérium zařazeno do zdrojů ohrožení v obci. Jako pomocný koeficient byl v tomto 

kritériu stanoven koeficient Kohr4, který vyjadřuje číselnou hodnotu reprezentující, zda se 

nachází zastavěné území obce v záplavové oblasti vodního díla. Může nabývat hodnot 

0 nebo 1. Přičemž hodnota nejvyšší potvrzuje, že zastavěné území obce se vyskytuje 

v záplavové oblasti vodního díla, což je nejhorší varianta. [8] 

 

V tabulce č. 7 je uveden základní kontrolní seznam. V tomto seznamu je uvedeno dělení 

kritérií, číselné ohodnocení koeficientů a také opatření pro ochranu obyvatelstva.  Z této 

tabulky lze stanovit potřebné koeficienty pro stanovení infrastruktury obce. 

 

Postup hodnocení zdrojů ohrožení v obci : 

Pro stanovení celkového zastoupení kritérií v zásadě zdrojů ohrožení v obci použijeme 

vzorec: 

4321 ohrohrohrohrohr KKKKK +++=        (4) 

Kohr –  koeficient číselného vyjádření zdrojů ohrožení v obci 

Kohr1 – koeficient výskytu jaderné elektrárny na území obce 

Kohr2 – koeficient výskytu provozovatele zařazeného dle zákona č. 59/2006 Sb. 

Kohr3 – koeficient výskytu zastavěného území obce v povodňovém území  

Kohr4 – koeficient výskytu obce v povodňové zóně vodního díla 

 

Pomocí tabulky č. 7 bude přiřazena  koeficientům Kz1 až Kz4  odpovídající hodnota. A pomocí 

vzorce (4) bude vyjádřena číselná hodnota zdrojů ohrožení v obci.   
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Tabulka č. 7: Zdroje ohrožení v obci – Kontrolní seznam 

Jaderná elektrárna –  Je obec v zóně havarijního plánovaní jaderné elektrárny? 

Označení varianty ANO / NE dle skutečnosti Koeficient Kohr1 Opatření  

ANO  1 ZÚOO +ZCO 

4,6,7,8,9,11 

NE  0  

Je obec v zóně havarijního plánování  provozovatele provozu zařazeného dle zákona č. 

59/2006 Sb.? 

Označení varianty ANO / NE dle skutečnosti Koeficient Kohr2 Opatření 

 Provozovatel zařazen do 

skupiny „B“ 

1 ZÚOO + ZCO  

4,5,8 

ANO 

 Provozovatel zařazen do 

skupiny „A“ 

0,5 ZÚOO 

NE   0  

Je zastavěné území obce umístěno v povodňovém území dvacetileté a víceleté vody? 

Označení varianty ANO / NE dle skutečnosti Koeficient Kohr3 Opatření 

ANO  1 ZÚOO + ZCO 5 

NE  0  

Vodní dílo –  Je zastavěné území obce v záplavové zóně vodního díla? 

Označení varianty ANO / NE dle skutečnosti Koeficient Kohr4 Opatření 

ANO  1  Varování, ZCO 

3, 4, 5  

NE  0  
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5 Kategorizace obcí 

Jak už bylo řečeno v kapitole 3.1, kategorizace dnešním požadavkům na ochranu obyvatelstva 

nevyhovuje. Proto je nutno vytvořit nové kategorie území zaměřené na plnění úkolů ochrany 

obyvatelstva. Pro dnešní reálné podmínky a hrozby. Zatím nejsou dostupné normy a předpisy 

co by pomohly nastavit množství sil a prostředků. Proto je nutno začít nejdříve se stanovením 

zásad a kategorizace území pro potřeby ochrany obyvatelstva.  

 

Po prostudování literatury a provedení analýzy stanovení zásad kategorizace, byly zvoleny 

čtyři kategorie. Na základě výše uvedených zásad a kritérií by měly být všechny obce 

zatříděny do těchto kategorií. Kategorie byly označeny římskými číslicemi. Pořadí číslic 

určuje také míru provádění opatření pro civilní ochranu. Kategorie označená římskou číslicí I 

má největší hodnotu a provedení opatření pro provádění úkolů civilní ochrany v obci bude 

maximální. Kategorie s číslicí IV bude mít nejmenší význam z hlediska provádění opatření 

v civilní ochraně. Dělení kategorií je provedeno takto: 

 

o Kategorie I – V této kategorii bude prováděn největší rozsah opatření v civilní 

ochraně. K těmto opatřením bude patřit zabezpečení všech úkolů civilní ochrany a tím 

pádem i zřízení všech ZCO.  

 

o Kategorie II – V této kategorii bude prováděn menší rozsah opatření než u 

kategorie I. Rozsah opatření v civilní ochraně bude prováděn pro základní a další 

úkoly civilní ochrany vyplývající z území. V této kategorii je nutno zřídit ZCO pro 

plnění ZÚOO a pro vyplývající ohrožení ze zhodnoceného území.  

 

o Kategorie III – V této kategorii budou zřízena jen některá základní  ZCO pro plnění 

ZÚOO a budou prováděna minimální opatření civilní ochranu. Vyplývající 

ze zhodnoceného území obce. 

 

o Kategorie IV – V této kategorii nebude zřízeno ZCO pro plnění ZÚOO. Mohou být 

zřízena ZCO pro nutné plnění úkolů vyplývající z hodnocení obce.  

 

 



 37     

 

  

Výsledkem kategorizace obcí je stanovení určitých opatření ochrany obyvatelstva pro 

zařazenou obec. Opatření by měla chránit obyvatele obce před nejzávažnějšími dopady MU. 

Tyto opatření mají doporučující charakter, protože povinnost splnit tyto opatření není 

stanovenou platnou legislativou. Zjednodušený postup kategorizace je zobrazen na obrázku 8. 

V levé části tohoto obrázku jsou vyhodnocené zásady kategorizace, které vstupují do procesu 

kategorizace. V procesu kategorizace se vypočte pomocí vzorce (5) příslušný koeficient. Na 

základě tohoto koeficientu je území obce zařazeno do příslušné kategorie a z určené kategorie 

lze určit opatření pro ochranu obyvatel.   

 

 
Obrázek 8: Postup kategorizace obcí 

Opatření jsou prováděny např. zřízením ZCO, zřízením nebo upravením technických 

prostředků varování, zřízením JPO apd..  

 

Postup zařazení území do kategorie : 

Pro stanovení kategorie pro území obce  bude  toto stanovení využito vzorce: 

ohrzichuoK KKKKKK ++++=        (5) 

KK  – koeficient číselného vyjádření kategorie území 

Ko  – koeficient obyvatel v území 

Kchu  – koeficient číselné vyjádření charakteru území obce 

Ki  – koeficient číselné vyjádření infrastruktury obce 

Kz  – koeficient číselné vyjádření zabezpečení území obce 

Kohr  – koeficient číselné vyjádření zdrojů ohrožení v obci 
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Pomocí vzorce (5) bude vyjádřena číselná hodnota koeficientu KK. Pomocí tabulky č. 8 bude 

přiřazena území kategorie odpovídající číselné hodnotě koeficientu KK.. Pokud výsledná 

číselná hodnota určena ze vzorce (5) bude obsahovat desetinné číslo. Musí být toto číslo 

zaokrouhleno nahoru. Nahoru musí být zaokrouhleno proto, aby bylo zajištěno přiklonění se 

na stranu bezpečnosti.  

 

Tabulka č. 8: Kategorizace území 

Třída kategorie: Rozmezí koeficient KK 

Kategorie I nad 65 

Kategorie II 51 – 65 

Kategorie III 41 – 51 

Kategorie IV do 41 

 

Pro kategorizaci byla zvolena tři kritéria, která byla vyhodnocena za hlavní kritéria.( počet 

obyvatel v obci, typ obce z hlediska významnosti veřejné správy, rozloha zastavěného území). 

Podle těchto kritérií bylo experimentálně provedeno stanovení rozmezí koeficientů kategorií. 

Tato rozmezí byla dále experimentálně upravena tak, aby zbylá kritéria korigovala správnost 

zařazení dle hlavních kritérií.  

 

Celkové vyhodnocení kritérií lze stanovit pomocí vyhodnocovacího formuláře. Tento 

formulář je uveden v příloze č. 1. Zařazením území obce do příslušné kategorie stanoví určité 

povinnosti obci. Ve vyhodnocovacích kontrolních seznamech jsou uvedena doporučující 

opatření pro ochranu obyvatelstva. Tato opatření jsou vždy uvedena v příslušné tabulce 

kontrolních seznamů jednotlivých zásad ve sloupci opatření. Tato opatření jsou označena 

vždy příslušnou pracovní zkratkou pro ZCO nebo zkratkou pro plnění základních úkolů 

ochrany obyvatelstva. Opatření jsou doplňujícími opatřeními k opatřením vyplývajících 

z kategorizace.  Úkoly ochrany obyvatel můžou být plněny různě. Jednou z možností je 

zřízení ZCO v obci a právě zřizováním ZCO byly plněny úkoly ochrany obyvatelstva v této 

práci .    
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5.1 Zhodnocení kategorizace 

Pro kontrolu nastavení zásad a funkčnosti kategorizace území byla tato kategorizace testována 

na reálných obcí z ČR. Funkčnost této kategorizace byla testována pomocí dat, která byla 

z časti reálná. Reálná data, byla data, která byla dohledatelná např.: rozloha zastavěného 

území obce, typ obce z hlediska státní správy, významné dopravní komunikace. Ta data, která 

nebyla dohledatelná např. zdroje pitné vody, provozovatelé zařazení dle 

zákona č.59/2006 Sb., charakter zástavby apd. byla stanovena střední hodnotou nebo byla   

ohodnocena expertním odhadem. Touto kategorizací prošlo 7 testovacích obcí a to: 

 

o Praha      –  kategorie I 

o Ostrava    –  kategorie I 

o Zlín     –  kategorie II 

o Vsetín     –  kategorie III 

o Otrokovice      –  kategorie III 

o Napajedla      –  kategorie IV 

o Komárov ( Zlínský kraj)   –  kategorie IV 

 

Tyto obce měly různé parametry. Podle těchto parametrů bylo provedeno i zařazení do 

kategorií území. Toto zařazení odpovídá plnění úkolů ochrany obyvatelstva v úrovních ČR. 

Tím je myšleno, že hlavní a velká města by měla mít síly a prostředky na plnění všech úkolů 

ochrany obyvatelstva. Krajská města by měla zajišťovat plnění základních a dalších úkolů 

vyplývajících z hodnocení území. ORP by měly zajišťovat pouze základní a některé úkoly 

ochrany obyvatelstva vyplývající z hodnocení území. Ostatní obce by měly zajišťovat pouze 

ty úkoly, které vyplývají z hodnocení území.      

 

Kategorizace pro tyto testovací obce byla přijatelná a odpovídající. Avšak toto je velmi malý 

vzorek a všechna data nebyla reálná. Z tohoto vyplývá, že tato kategorizace by se měla nadále 

testovat na reálných datech. Následně vyhodnotit a podle tohoto vyhodnocení  korigovat 

zásady, kritéria nebo číselné hodnoty koeficientů.   
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6 Závěr 

Diplomová práce se zabývá stanovením zásad pro kategorizaci obcí v ochraně obyvatelstva. 

Aby tento cíl mohl být splněn, byla provedena analýza ochrany obyvatelstva v oblasti 

kategorizace území v jiných státech. V této práci jsou uvedeny metody jak řeší ochranu 

obyvatel SRN a jak je nastavena kategorizace území v SR. Také jsou zde určeny základní 

potřeby člověka a potřeby pro udržení funkční společnosti, tak jak ji dnes známe. Na základě 

těchto postupů, základních potřeb a metod již zavedených bylo stanoveno pět zásad pro 

kategorizaci.  

 

Tyto zásady byly metodou párového srovnávání porovnány mezi sebou a následně byly 

vybrány dvě nejvýznamnější. Zásady jsou členěny na kritéria. Kritéria dvou 

nejvýznamnějších zásad byla porovnána mezi sebou a byla stanovena tři stěžejní kritéria pro 

kategorizaci území. Všechny kritéria byla ohodnocena číselnými hodnotami dle významu. 

 

Aby bylo možné tyto zásady ověřit. Byla stanovena také nová kategorizace území obcí. 

Kategorizace byla rozčleněna na čtyři stupně neboli kategorie. K těmto kategoriím byly 

stanoveny také opatření týkající se plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Pro ověření 

kategorizace v praxi je pro každou zásadu zhotoven jeden kontrolní seznam. V tomto 

seznamu jsou kritéria ohodnocena koeficienty o různých číselných hodnotách, dle kterých se 

vyhodnotí posuzované území. Pro kategorizaci bylo stanoveno rozmezí koeficientů zásad pro 

začlenění posuzovaného území. Na základě vyhodnocení území z kontrolních seznamů a 

rozmezí koeficientů zásad lze zařadit posuzované území obce do této příslušné kategorie.  

 

V této práci vznikl návrh na novou kategorizaci území obcí v ochraně obyvatelstva. Čímž byl 

splněn i cíl stanovení zásad kategorizace. Tento návrh byl částečně testován na malém vzorku 

obcí ČR. Pro kontrolu nastavení zásad kategorizace bylo provedeno její ověření. Výsledky 

ověření dopadly uspokojivě. Avšak při testování nebyla k dispozici všechna reálná data. Což 

mohlo tyto výsledky ovlivnit. Pro zavedení kategorizace do praxe by měl být tento návrh ještě 

testován s reálnými daty a dle nově získaných výsledků by měla proběhnout korekce zásad, 

kritérií nebo číselných hodnot koeficientů.  
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Příloha č. 1. – Vyhodnocovací formulář 

Hodnocení území dle zásad: Tabulka Vzorec + Koeficient Opatření vyplívající z hodnocení  

Název obce:  

Počet obyvatel  

Tabulka č. 3 

Ko =  

Charakteristika území obce Tabulka č. 4 
54321 chchchchchchu KKKKKK ++++=  (1) 

Kchu =  

 

Infrastruktura obce Tabulka č. 5 
321 iiii KKKK ++=  (2) 

Ki = 

 

Zabezpečení území obce Tabulka č. 6 
4321 zzzzz KKKKK +++=  (3) 

Kz = 

 

Zdroje ohrožení v obci Tabulka č. 7 
4321 ohrohrohrohrohr KKKKK +++=  (4) 

Kohr = 

 

Kategorizace Tabulka č. 8 
ohrzichuoK KKKKKK ++++=  (5) 

KK = 

 

Výsledná kategorie území + opatření 

vyplívající z hodnocení území  

  


