
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra ochrany obyvatelstva 

Bezpečnostní studie na území obce s rozšířenou 

působností Žďáru nad Sázavou 

Student: David Chvátal 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Lenka Maléřová 

Studijní obor: Havarijní plánování a krizové řízení 

Datum zadání bakalářské práce: 15.6.2012 

Datum odevzdání bakalářské práce: 19.4.2013 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

„Děkuji vedoucí mé bakalářské práce Ing. Lence Maléřové za ochotu, odborné vedení, 

cenné rady a připomínky při zpracování. Dále bych rád poděkoval panu Ing. Janu Irovskému 

za poskytnuté informace důležité pro zpracování této bakalářské práce.“ 



Anotace 

Chvátal D.: Bezpečnostní studie na území obce s rozšířenou působností Žďár nad 

Sázavou, Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství, 2013. 

 

Klíčová slova: nebezpečí, analýza, bezpečnost, riziko  

Bakalářská práce se zabývá bezpečnostní studií území obce s rozšířenou působností 

Žďár nad Sázavou. Studie zahrnuje charakteristiku území, výčet nebezpečí s následnou 

analýzou vzniku mimořádných událostí a charakteristiku připravenosti na sledovaném území. 

 

Annotation 

 Chvátal D.: Safety studies in the municipality with extended powers Žďár nad 

Sázavou, thesis. VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 

2013th 

 

Keywords: langer, analysis, safety, hazard  

My bachelor thesis deals with the safety study od the municipal area with the spread 

authority of Žďár nad Sázavou. The study contains characteristic of the area, summary of 

dangers with the following analysis of origin of extraordinary events and characteristic of 

readiness in the studied area.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Obsah 

Obsah .......................................................................................................................................... 1 

Seznam zkratek ........................................................................................................................... 3 

1. Úvod ................................................................................................................................... 4 

2. Rešerše literatury ................................................................................................................ 5 

3. Charakteristika území obce s rozšířenou působností Žďár nad Sázavou ........................... 7 

3.1. Geografický a hydrologický popis ............................................................................... 7 

3.2. Klimatické podmínky .................................................................................................. 8 

3.3. Obyvatelstvo a občanská vybavenost .......................................................................... 8 

3.4. Průmysl, zemědělství a služby ..................................................................................... 9 

3.5. Dopravní vybavenost ................................................................................................. 11 

3.5.1. Silniční doprava .................................................................................................. 11 

3.5.2. Železniční doprava ............................................................................................. 12 

3.6. Technická vybavenost ................................................................................................ 12 

3.6.1. Zásobování pitnou vodou ................................................................................... 12 

3.6.2. Kanalizace a čištění odpadních vod.................................................................... 13 

3.6.3. Zásobování plynem a teplem .............................................................................. 13 

4. Analýza a hodnocení rizik ................................................................................................ 14 

4.1. Statistické údaje o počtu událostí na území ORP Žďár nad Sázavou ........................ 14 

4.2. Přehled bezpečnostně významných objektů .............................................................. 18 

4.2.1. Ohrožující objekty s nebezpečnými látkami ...................................................... 18 

4.2.2. Objekty významné jiným způsobem .................................................................. 19 

4.3. Analýza vzniku MUmetodou expertních odhadů ...................................................... 20 

4.3.1. Stanovení typů nebezpečí ................................................................................... 20 

4.3.2. Zpracování analýzy............................................................................................. 21 



2 

 

4.3.3. Zhodnocení analýzy ............................................................................................ 25 

5. Služby zajišťující připravenost na MU ............................................................................. 26 

5.1. Policie ČR .................................................................................................................. 26 

5.2. Hasiči ......................................................................................................................... 26 

5.3. Zdravotnická záchranná služba .................................................................................. 27 

5.4. Městská policie .......................................................................................................... 28 

5.5. Havarijní a technické služby ...................................................................................... 28 

6. Závěr ................................................................................................................................. 29 

7. Seznam použité literatury ................................................................................................. 30 

8. Seznam obrázků ................................................................................................................ 31 

9. Seznam grafů .................................................................................................................... 32 

10. Seznam tabulek .............................................................................................................. 33 

11. Seznam příloh ................................................................................................................ 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Seznam zkratek 

MU  Mimořádná událost 

ORP  Obec s rozšířenou působností 

ČR  Česká republika 

EU  Evropská unie 

HZS  Hasičský záchranný sbor 

ZZS  Zdravotnická záchranná služba 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

JPO   Jednotka požární ochrany 

SDH  Sbor dobrovolných hasičů 

UNESCO Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. Úvod 

Lidskou činností se mění krajina, příroda, ale i celá společnost. S těmito změnami stoupá 

počet rizik působících na obyvatelstvo, která mohou být kdykoliv aktivována člověkem nebo 

působením přírodních sil. Z tohoto důvodu se také stále vyvíjí oblast ochrany obyvatelstva. 

Tato oblast je zaměřena především na zmírňování a postupné odstraňování rizik. Jsou ale 

rizika, která nelze úplně odstranit. Proti nim je třeba společnost a území připravovat a tím 

zmírňovat jejich škodlivé působení. K hodnocení rizik jsou stále vyvíjeny nové metody. Jejich 

cílem je rozčlenit tato rizika do kategorií dle jejich závažnosti a stanovit možný dopad 

v případě jejich aktivace. Toto hodnocení by mělo být směrodatné pro další vývoj 

analyzovaného území. 

Cílem této bakalářské práce je vypracovat bezpečnostní studii pro území obce s rozšířenou 

působností Žďár nad Sázavou. Podnětem pro vypracování této studie je tendence k stále se 

zvyšujícímu počtu mimořádných událostí na tomto území během několika posledních let. 

V bezpečnostní studii je postupně rozebráno území a jeho základní charakteristické rysy. Dále 

je vypracována analýza vzniku mimořádných událostí. Při zpracování této analýzy bylo 

přihlíženo k událostem, které studovanou oblast postihly v minulosti a k bezpečnostně 

významným objektům nacházejícím se na území. Výsledky analýzy jsou zaznamenány do 

mapy. Poslední část studie je věnována připravenosti celého území. 

Práce by měla sloužit orgánům obce s rozšířenou působností pro identifikaci nebezpečí 

vyskytujících se na jejich správním území a dále by měla napomoci při plánování dalšího 

územního rozvoje a zmírňování identifikovaných nebezpečí.  
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2. Rešerše literatury 

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

Zákon vymezuje postavení obce a působnost jejich orgánů. Dále rozděluje působnost 

a tím člení obce na samostatné a s přenesenou působností. Upravuje vztahy orgánů obce, 

dozoru nad výkonem samostatné a přenesené působnosti a problematiku statutárních měst.  

 

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajská zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon upravuje problematiku týkající se krajských zřízení, jako postavení krajů 

a jejich orgánů, vyhlášky krajů, působnost kraje a stanovení orgánů kraje a jejich vzájemné 

vztahy. 

 

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

znění pozdějších předpisů. 

Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém. Stanovuje základní a ostatní 

složky integrovaného záchranného systému a jejich působnost. Dále působnost a pravomoc 

státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva a povinnosti právnických 

a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při záchranných a likvidačních pracích 

a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu 

ohrožení státu a válečného stavu. 

 

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

znění pozdějších předpisů. 

Tento zákon stanoví působnost a pravomoc státních orgánů, orgánů územních 

samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě 

na krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším 

napadením, při jejich řešení a při ochraně kritické infrastruktury a odpovědnost za porušení 

stanovených povinností. Zákon zapracovává příslušné právní předpisy Evropské unie 

a upravuje určování a ochranu evropské kritické infrastruktury. 
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Krömer, A., Musial, P., Folwarczny, L.: Mapování rizik, Ostrava: Sdružení požárního 

a bezpečnostního inženýrství, 2010. ISBN 978-80-7385-086-9  

Tato publikace popisuje metodu mapování rizik, která byla vyvinuta HZS 

Moravskoslezského kraje na základě metodiky doporučené Evropskou unií. Mapování rizik je 

zde popisováno jako proces, při kterém se vychází ze souvislosti mezi typy nebezpečí, 

zranitelností a připraveností jako vlastnostmi území. Jednotlivé kroky postupu mapování rizik 

území jsou zde doplněny názornou ukázkou na pilotním projektu mapování rizik 

Moravskoslezského kraje. 

 

Bernatík, A., Maléřová, L.: Analýza rizik území, 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního 

a bezpečnostního inženýrství, 2010. ISBN 978-80-7385-082-1 

V publikaci jsou rozebrány zásadní pojmy z oblasti bezpečnosti, jako riziko, nebezpečí 

a havárie. Dále se zde autoři věnují popisu jednotlivých typů analýz a jejich vhodnosti na 

hodnocení území a dopadů havárií na životní prostředí. 

 

Hýlová, B.: Bezpečnostní studie obce, Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2010. 

Práce je rozdělena na tři části. První část se věnuje problematice týkající se obcí, jak je 

definována obec v samostatné a přenesené působnosti, orgány obce a oblasti bezpečnosti 

obce. V další části je stanoven postup při tvorbě Bezpečnostní studie obce. Následuje 

rozpracování jednotlivých bodů této studie. Závěrem popisuji své poznatky z průzkumu v 

terénu. 
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3. Charakteristika území obce s rozšířenou působností Žďár nad Sázavou 

Tato kapitola charakterizuje území obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) Žďár nad 

Sázavou z několika různých oblastí, které tvoří následující podkapitoly. 

3.1. Geografický a hydrologický popis 

Území ORP Žďár nad Sázavou je situováno v severovýchodní části Kraje Vysočina. 

Severní část území hraničí s Pardubickým krajem, západní část s obcemi správních obvodů 

Havlíčkův Brod, Chotěboř a Jihlava, jižní část sousedí se správním obvodem Velké 

Meziříčí a východní část se správním obvodem Nové Město na Moravě. Správní obvod ORP 

tvoří celkem 48 obcí. Nejvýznamnější, co do rozlohy a počtu obyvatel, jsou především Žďár 

nad Sázavou a Svratka. Zároveň jsou to také jediná dvě města ve správním obvodu ORP. 

Téměř čtyřicet procent rozlohy území pokrývají lesy a dalších padesát procent výměry 

připadá na zemědělskou půdu.[1]  

 

Obrázek 1: Poloha území ORP v rámci kraje vysočina [2] 
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Převážná část území leží v Bítešské vrchovině, ale zasahuje i do Křižanovské vrchoviny, 

Žďárských vrchů a nepatrně i do Havlíčkobrodské pahorkatiny. Zatímco severní část územím 

je velice členitá a nachází se zde, na pomezí hranic se správním obvodem Nového Města 

na Moravě, nejvyšší místo vrchol Devět skal s nadmořskou výškou 836 metrů. Oblast jižně 

od Žďáru nad Sázavou se vyznačuje mírným zvlněním a rozsáhlými plošinami s velkým 

počtem rybníků. Zde se také nachází nejnižší bod území. Tato oblast je významná především 

tím, že zde pramení pět velkých řek. Oslava a Svratka odtékají do Černého moře 

a Doubravka, Chrudimka a Sázava do Severního moře. Mezi nejvýznamnější rybníky patří 

Velké Dářko, Veselský a Matějovský rybník, Pilská nádrž. Nejméně významné jsou přehrady 

Strž a Staviště vybudované v padesátých letech jako zásobárny pitné vody pro Žďár a blízké 

okolí. Dnes slouží pouze jako záložní zdroje pitné vody.[1] 

Značná část správního obvodu spadá do chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. I proto 

je zde příroda nepoškozena a nachází se zde množství přírodních rezervací a památek. 

K nejznámějším patří rezervace Žákova hora jako ukázka jedlo-bukového pralesa, 

nebo rezervace Dářko s nejrozsáhlejším rašeliništěm Českomoravské vrchoviny. 

3.2. Klimatické podmínky 

Území se nachází v mírném podnebném pásu a počasí je ovlivněno nadmořskou výškou 

a členitostí krajiny. To má vliv především na teplotu, rychlost a směr proudění vzduchu, 

atmosférický tlak a další klimatické faktory. Co do počtu slunečných dnů je léto krátké. Zima 

je středně dlouhá se stálou sněhovou pokrývkou. Zejména na severu území dochází často 

k prudkým vánicím, které zde komplikují dopravu. Přechodová období jsou mírně teplá 

s bohatým úhrnem srážek. 

3.3. Obyvatelstvo a občanská vybavenost 

Počet obyvatel žijících na popisovaném území činil ke konci roku 2011 celkem 43 244 

osob. Dominantní postavení z hlediska hustoty osídlení oblasti má Žďár nad Sázavou, 

ve kterém žije přibližně 22 000 obyvatel. Tento počet ovšem posledních deset let meziročně 

klesá. Odcházejí především mladí lidé, kteří po dokončení studia míří do větších měst 

za vyhlídkou lepšího postavení na trhu práce. Průmysl celé oblasti je soustředěn převážně 

ve Žďáře, proto se zde pohybuje v pracovních dnech mnohem více lidí z okolních obcí, 

kteří sem dojíždějí za prací, kulturou nebo službami. Další obce s vysokou hustotou osídlení 
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jsou Hamry nad Sázavou a Nové Veselí. Obě obce sousedí se Žďárem nad Sázavou. Město 

Svratka má pouze přibližně 1 500 obyvatel, ale disponuje také jistou občanskou vybaveností. 

Pojmem občanská vybavenost jsou myšleny budovy, stavby a zařízení sloužící občanům 

v oblasti vzdělání, výchovy, zdravotnické a sociální péče, sportu, kulturního vyžití a dalších 

potřeb obyvatelstva. 

Občanskou vybaveností disponují obce Nové Veselí, Svratka a Ostrov nad Oslavou, 

které zajišťují svým i obyvatelům sousedních obcí především základní zdravotní služby, 

základní vzdělání žáků a poskytují větší množství služeb nižší občanské vybavenosti. 

Centrem občanské vybavenosti je město Žďár nad Sázavou. Nachází se zde tři zdravotní 

střediska, privátní lékařské ordinace, domov důchodců, dům s pečovatelskou službou, 

ubytovna pro bezdomovce, centrum pro zdravotně postižené, oblastní charita, šest mateřských 

škol, čtyři základní školy, dvě gymnázia, šest středních škol, dvě vyšší odborné školy, 

speciální škola, umělecká škola a další vzdělávací zařízení. V oblasti kultury, sportu 

a volnočasových aktivit ve městě najdeme dům kultury, městskou knihovnu, městské divadlo, 

kulturní centrum Batyskaf, muzeum, výstavní sály, krytý bazén, fotbalový stadion, zimní 

stadion, několik sportovních hal, sportovní hřiště a mnoho dalších objektů. Na celém území 

působí mnoho kulturních a zájmových spolků a občanských sdružení. Nachází se zde mnoho 

kulturních a přírodních památek. Nejznámější z nich je poutní kostel sv. Jana Nepomuckého 

na Zelené hoře, který je zapsaný do seznamu světového kulturního dědictví Organizace 

spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (dále jen UNESCO). Také je zde nově 

vybudováno několik cyklostezek a v zimních měsících udržována lyžařská trať. Oblast 

je hojně navštěvována turisty.[3] 

3.4. Průmysl, zemědělství a služby 

Průmysl je soustředěn zejména ve Žďáře nad Sázavou, kde jsou na okrajových částech 

města vybudovány průmyslové zóny. První zóna na západní straně města začala vznikat 

počátkem padesátých let dvacátého století vybudováním Žďárských strojíren a sléváren 

(ŽĎAS). Tento podnik také velice podpořil rozrůstání města a stal se největším podnikem 

v okolí jak rozlohou, tak počtem zaměstnanců. Vyráběly se zde součástky pro zbrojní 

průmysl, například pásy k tankům, ale i těžké lisy pro jiné podniky. V průběhu devadesátých 

let začal podnik snižovat výrobu a propouštět zaměstnance. Postupně soustředil výrobu pouze 

do několika hal a zbytek areálu prodal jiným firmám. Některé z nich postupně dostavěly další 

výrobny, a vznikla tím průmyslová zóna. Dnes firma Žďas zaměstnává přes dva tisíce pět set 
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lidí a je stále nejvýznamnějším zaměstnavatelem na území ORP. V této průmyslové zóně 

provozují svoji činnost také firmy Del, Hettich, Technoservis, Grata, Linde a další. Většina 

těchto firem je vázána na strojní, nebo elektrotechnický průmysl a představuje zaměstnání 

pro několik stovek lidí. 

Druhá průmyslová zóna se začala budovat v druhé polovině devadesátých let na jižním 

okraji města. Tato zóna je stále ve výstavbě a dnes se zde nachází několik významnějších 

firem jako Cooper standart automotive, PKS okna, PKS inpos a několik menších firem řádově 

do sta zaměstnanců. Mezi další významnější firmy sídlící ve Žďáře mimo tyto dvě zóny patří 

pekárna Enpeka, firma Tokoz, Sona a Aquasys. Mimo Žďár nad Sázavou se vyskytují dva 

významnější podniky, a to firma Mars sídlící ve městě Svratka a firma Fritagro sídlící 

na okraji obce Nížkov. Jak je zřejmé z níže uvedené tabulky 1, většina velkých firem 

je vázána na strojní průmysl. 

Ve městě je také bohatý sektor služeb zajišťovaný většinou podnikajícími fyzickými 

nebo právnickými osobami, které v osmdesáti pěti procentech případů nemají žádné 

zaměstnance. Nejvíce zastoupeným odvětvím v tomto sektoru je obchod a opravy spotřebního 

zboží a motorových vozidel, kterému se věnuje téměř 40 % subjektů hospodařících na poli 

služeb. Dalším hojně zastoupeným odvětvím je pronájem nemovitostí, nebo služby 

pro podniky. Ostatní odvětví jsou rovnoměrně zastoupena zbytkem podnikajících subjektů. 

Největším poskytovatelem služeb je firma Zdar, která mimo jiné provozuje autobusovou 

dopravu. 

Zemědělská činnost je pro podnebí a typ půdy zaměřena na pěstování brambor, řepky, 

krmné kukuřice a hrachu, obilí a zřídka lnu. Sklizeň probíhá déle než v jiných krajích České 

republiky. Velká část orné půdy byla v minulých letech zatravněna a využita pro pastvu 

dobytka, nebo pouze pravidelně sečena pro získání dotace z Evropské unie. Na trhu práce 

nemá zemědělství zásadní postavení, protože ve více než šedesáti procentech případů se jedná 

o samostatně hospodařící rolníky bez zaměstnanců. Obdobně je tomu také v lesnictví 

a vodohospodářství. V oblasti zemědělství je pro území ORP Žďár nad Sázavou 

nejvýznamnější podnik Agro Vysočina, který obhospodařuje více než padesát procent orné 

půdy a věnuje se rostlinné i živočišné výrobě. Podnik obdobně hospodaří v rámci celého 

Kraje Vysočina. 
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Tabulka 1:Nejvýznamnější firmy na území ORP[4] 

Název firmy Sektor Druh činnosti 
Počet 

zaměstnanců 

Žďas Strojní průmysl Výroba železa a jeho slitin 2500-2999 

Tokoz Strojní průmysl Výroba zámků a kování 500-999 

Cooper standart 

automotive 

Automobilový 

průmysl 
Výroba autodílů 500-999 

Hettich Strojní průmysl Výroba nábytkového kování 500-999 

PKS inpos Stavebnictví Stavební firma 250-499 

Zdar Služby veřejnosti 
Provozování autobusové a 

kamionové dopravy 
250-499 

Del 
Elektrotechnický 

průmysl 
Automatizace výrobních linek 250-499 

Enpeka 
Potravinářský 

průmysl 
Pekárna 250-499 

Mars Strojní průmysl Produkce plechových výrobků 250-499 

Fritagro 
Potravinářský 

průmysl 

Výroba předsmažených 

polotovarů z brambor 
20-50 

3.5. Dopravní vybavenost 

Dopravu na popisovaném území lez rozdělit do dvou kategorií, a to na silniční dopravní 

síť a železniční dopravní síť. Přes území vede také letecký koridor, ale nenachází se zde žádné 

letiště, proto není letecká doprava hlouběji rozebírána.  

3.5.1. Silniční doprava 

Hlavní kostru silniční dopravy na území ORP Žďár nad Sázavou tvoří dvě silnice 

první třídy I/37 a  I/19. Silnice I/37 začíná v Trutnově a vede přes Hradec Králové, Pardubice 

a Chrudim do Žďáru nad Sázavou, který protíná a pokračuje do Velké Bíteše. Zde končí 

nájezdem na dálnici D1. Tato silnice spojuje kraj Vysočina s Východočeským krajem. 

Největší hustota provozu je zaznamenána na úseku mezi Ostrovem nad Oslavou a Žďárem. 

Zde bylo zaznamenáno až dvacet tisíc vozidel za den. Průměrná hodnota provozu na úseku 
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komunikace I/37 procházejícím popisovaným územím se však pohybuje okolo 7000 

automobilů denně.[4]  

Druhá páteřní komunikace I/19 začíná v Nezbavěticích na Plzeňsku a vede přes Tábor, 

Pelhřimov, Žďár nad Sázavou do Sebranic. Tato silnice spojuje Jihočeský a Jihomoravský 

kraj. Hustota provozu na úseku procházejícím městem se pohybuje mezi sedmi a deseti tisíci 

automobily denně. Pro území je nejdůležitější úsek této komunikace mezi Žďárem nad 

Sázavou a Novým Městem na Moravě, kde se nachází nemocnice. Za zmínku stojí také 

silnice druhé třídy II/353, která začíná v Jihlavě a pokračuje přes Žďár nad Sázavou do 

Poličky. Mimo tyto 3 základní komunikace je silniční síť doplněna silnicemi třetí třídy, které 

spojují jednotlivé obce na daném území a z hlediska frekvence provozu nejsou podstatné.[3] 

Z pohledu silniční dopravy je nejvíce zatíženo město Žďár nad Sázavou. Především 

v době dopravní špičky zde vznikají dlouhé kolony pomalu jedoucích vozidel. V průběhu 

posledních pěti let jsou přebudovávány frekventované křižovatky na kruhové objezdy, 

což dopravní situaci lehce zlepšilo. Město od roku 2007 připravuje a projednává projekt 

obchvatu města, který je pro finanční náročnost jeho vybudování stále upravován. Obchvat by 

dostal především těžká nákladní auta mimo město. Tím by se zlepšila bezpečnost silničního 

provozu a poklesla úroveň hluku ve městě. 

3.5.2. Železniční doprava 

Pro popisované území má železniční doprava velký význam. Územím prochází 

dvojkolejná elektrifikovaná železniční trať č. 250 Havlíčkův Brod – Žďár nad Sázavou – 

Křižanov – Brno s traťovou rychlostí 100 km/hod, která je považována za součást 

transevropské železniční sítě Evropské unie (dále jen EU). Dále je zde jednokolejná 

neelektrifikovaná železniční trať místního významu č. 251 Žďár nad Sázavou – Nové Město 

na Moravě – Tišnov s traťovou rychlostí 50 km/hod.[3] 

3.6. Technická vybavenost 

Technická vybavenost území je na úrovni republikového průměru. Hlavní odvětví 

technické vybavenosti jsou rozebírána níže. Tato vybavenost je chápána především 

jako pokrytí území inženýrskými sítěmi. 

3.6.1. Zásobování pitnou vodou 

Většina obcí využívá vlastní vodovody, které v některých případech sdílí i několik 

menších obcí dohromady. Voda je zde čerpána z kvalitního místního zdroje podzemních vod. 
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Výjimkou je deset obcí, které jsou zásobeny vodou z úpravny vod při Vírské přehradě 

nacházející se na území ORP Bystřice nad Pernštejnem, nebo úpravny vod při nádrži Mostiště 

ležící na území ORP Velké Meziříčí. Přehled zásobování pitnou vodou je zpracován 

do tabulky 2. 

Tabulka 2: Přehled zásobování pitnou vodou[3] 

Název úpravny vod Obce napojeny na úpravnu 

Přehrada Vír Lhotka, Vysoké, Nové Dvory, Hamry nad 

Sázavou, Budeč, Nové Veselí, Žďár nad 

Sázavou, Velká Losenice 

Vodní nádrž Mostiště Ostrov nad Oslavou, Radostín nad Oslavou 

3.6.2. Kanalizace a čištění odpadních vod 

Kanalizační síť není vybudována v osmi obcích. V devatenácti obcích je funkční 

čistička odpadních vod a ve třech obcích se pracuje na jejím zbudování. Většinou menší obce 

nemají dostatek prostředků na její vybudování. 

3.6.3. Zásobování plynem a teplem 

Územím prochází vysokotlaký plynovod, na kterém jsou v několika místech regulační 

stanice. Tyto stanice rozvádí plyn do středotlakých plynovodů, které tvoří vedlejší větve 

rozvodu plynu do jednotlivých obcí. U jednotlivých odběratelů jsou umístěny regulátory, 

které zajišťují regulaci na nízkotlaký plyn. Plynofikace stále neproběhla u šesti menších 

obcí.[3] 

Rozvod tepla je vybudován pouze ve Žďáře nad Sázavou. Na výrobě a distribuci tepla 

se zde podílí firma Žďas a Satt. 
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4. Analýza a hodnocení rizik 

Součástí bezpečnostní studie určitého území je analýza a hodnocení možných rizik. 

Základním předpokladem pro vypracování analýzy rizik je dobrá znalost hodnoceného území 

se všemi jeho vlastnostmi. Dalším důležitým podkladem jsou statistické údaje o počtu 

a průběhu mimořádných událostí (dále jen MU), které nastaly během určitého časového 

intervalu v minulosti. Samozřejmě na území mohou nastat MU, které statistiky nezahrnují. 

Proto musíme do analýzy zahrnout i takové události, které jsou spojené s vlastnostmi území 

a mohly by nastat v budoucnu. Tato část bezpečnostní studie rozčleňuje jednotlivá rizika dle 

jejich míry do tří kategorií, a to na přijatelná, nepřijatelná a rizika na hranici přijatelnosti. 

Toto by měl být podnět pro další vývoj daného území směřovaný k co možná největšímu 

snižování zranitelnosti. Zároveň výstup z analýzy slouží k zajištění připravenosti v případě, 

že nastane mimořádná událost většího rozsahu. 

4.1. Statistické údaje o počtu událostí na území ORP Žďár nad Sázavou 

Pro zpracování analýzy rizik na území ORP Žďár nad Sázavou byl vybrán přehled MU 

v časovém rozmezí od roku 2007 do roku 2012, což je zaznamenáno v grafu 1. Také z něho 

lze vyčíst, že počet MU v jednotlivých letech má rostoucí tendenci. Tento fakt se stal 

impulsem pro zpracování této analýzy. Údaje o počtu událostí, z kterých vychází grafy, jsou 

uvedeny v příloze 3 a byly získány od Hasičského záchranného sboru (dále jen HZS) Kraje 

Vysočina. Za sledované období nastalo celkem třicet případů, kdy bylo nutné vyhlásit druhý 

stupeň poplachu. Třetí ani zvláštní stupeň poplachu nebyl vyhlášen.[5] 

 

Graf 1: Výčet MU na území od roku 2007 do roku 2012[5] 
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Požár 

Příčinou může být nešťastná náhoda, úmyslné zapálení nebo nežádoucí účinek 

přírodního jevu. Za období uplynulých šesti let se požáry podílejí na celkovém počtu MU 

11,5%. Převážně se jednalo o požáry polních a lesních porostů. V menší míře nastaly požáry 

budov nebo jiného majetku vyšší hodnoty, případně tuhých kapalných nebo plynných látek, 

jejichž požárem byl zapříčiněn výbuch. Většina požárů se obešla bez mrtvých či raněných 

osob a pro jejich menší rozsah stačil zásah základních složek integrovaného záchranného 

systému (dále jen IZS), který nebylo nutno na místě zásahu nepřetržitě koordinovat. 

Pouze ojediněle si požáry vyžádaly vyhlášení druhého stupně poplachu. Škody vzniklé 

při požárech jsou několikanásobně nižší než hodnota uchráněného majetku. To je dáno 

dobrým pokrytím území jednotkami požární ochrany (dále jen JPO) a jejich rychlou reakcí. 

Pro větší přehlednost jsou základní data o požárech zpracována do tabulky v příloze 3.[5] 

Z tohoto typu MU jsou určeny tři nejpravděpodobnější typy nebezpečí vstupující 

do analýzy vzniku MU: 

 Lesní požár, 

 požár budovy, 

 požár pevných, kapalných a plynných látek. 

 

Dopravní nehody 

Typ MU dopravní nehoda zahrnuje nehodu v silniční, železniční a letecké dopravě. 

Do statistiky jsou zahnuty pouze vážnější dopravní nehody, které si vyžádaly zásah HZS. 

Jedná se tedy o nehody, kde bylo třeba vyprošťovat zraněné osoby z dopravních prostředků 

nebo se jiným způsobem podílet na záchranných a likvidačních pracích. 

Letecká dopravní nehoda se na sledovaném území od roku 2007 do roku 2012 

nevyskytla, ale musíme ji při zpracovávání analýzy zvažovat, protože území spravované ORP 

Žďár nad Sázavou se nachází v leteckém koridoru pro osobní i nákladní leteckou dopravu. 

Hustota leteckého provozu je zde poměrně dost vysoká a vede tudy i několik mezinárodních 

leteckých tras. Na území se sice nenachází žádné letiště, pouze jeden heliport, ovšem 

ve vedlejších správních oblastech se nacházejí 3 menší sportovní letiště. Navíc se 

ve vzdušném prostoru často pohybují vojenské letouny nacvičující vzdušný boj. Letecká 

havárie přichází v úvahu od velkých letadel pohybujících se v leteckém koridoru, 
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až po vojenské letouny nebo malá sportovní letadla. K poslední letecké nehodě došlo 

v katastrálním území obce Herálec roku 1998, kdy se zde zřítil vojenský stíhací letoun. Oba 

piloti se stihli katapultovat a letoun dopadl naštěstí mimo obydlenou oblast do lesů nedaleko 

místa, kde se v roce 1996 zřítil letoun téhož typu. Oba vojenští piloti tehdy pád nepřežili.[5] 

Nejhojněji zastoupena ve statistických datech je nehoda v silniční dopravě. 

Železničních nehod bylo evidováno celkem 15, ale většinou se jednalo o střety vlaků 

s osobními automobily na železničních přejezdech. Naštěstí se za uplynulé období nejednalo 

ani jednou o hromadnou dopravní nehodu. 

Z typu MU dopravní nehoda byly vybrány tyto typy nebezpečí pro potřeby analýzy 

vzniku MU: 

 Silniční dopravní nehoda, 

 železniční dopravní nehoda, 

 letecká dopravní nehoda. 

 

Živelní pohroma 

Živelní pohromou je označována událost způsobena škodlivým působením přírodních 

sil na zdraví a životy lidí a zvířat, majetek nebo životní prostředí. Na popisovaném území se 

jedná především o náledí, námrazy, sněhové kalamity, povodně lokálního významu, větrné 

bouře, krupobití a přívalové deště. Téměř všechny tyto události jsou vyvolány klimatickými 

podmínkami. 

Z typu MU živelní pohroma byly vybrány tyto typy nebezpečí pro potřeby analýzy 

vzniku MU: 

 Náledí, 

 větrná bouře, 

 sněhová kalamita, 

 krupobití a přívalový déšť, 

 přirozená povodeň. 
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Únik nebezpečné látky 

Jedná se o nežádoucí únik plynu, aerosolu, kapaliny, pevných látek, nebezpečných 

chemických látek a ropných produktů. Podle statistik je na daném území nejčastější únik 

ropných produktů, k němuž dochází při autonehodách, kdy se při nárazu poruší celistvost 

automobilu a začnou se z něho uvolňovat provozní kapaliny. Ojediněle také dochází k úniku 

plynů nebo kapalin s výjimkou ropných produktů. Příkladem může být únik čpavku z chladící 

soustavy zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou v roce 2011. Naštěstí byl tento únik včas 

zaregistrován a zneškodněn. Mimo jiné může na území dojít k úniku toxických látek, 

a to zejména při zanedbání bezpečnostních podmínek při jejich zpracování nebo přepravě.[5] 

Vybranými typy nebezpečí do analýzy vzniku MU tohoto typu MU jsou: 

 Únik ropných produktů, 

 únik toxických látek. 

 

Technická havárie 

Technická havárie má na celkovém počtu MU za uplynulých šest let největší podíl. Typ 

MU totiž zahrnuje ve statistikách HZS široké spektrum událostí: 

 Technická havárie – nebezpečí velkého rozsahu, může jít například o výbuch budovy. 

 Technická pomoc – pomoc technikou JPO bez návaznosti na výrobní či jiný proces. 

Jedná se o otevírání bytů, otevírání uzavřených prostor, likvidace spadlých stromů, 

provizorní opravy, vyproštění osob z uvízlého výtahu, záchranu osob a zvířat, 

asistence při hledání výbušných systémů a podobné činnosti. 

 Technologická pomoc – pomoc technikou JPO v určité technologii především 

výroben, Může to být například nouzová dodávka vzduchu či vody, požární asistence, 

dohašování ohnisek po pálení klestu, ochlazování briket a další činnosti u případů, 

které nespadají do definice požáru. 

 Ostatní pomoc – nespadá do předchozích kategorií, například monitoring vodních 

toků, kontrola sjízdnosti vozovky a další.[6] 

Každoročně je zastoupena technická pomoc v řádech stovek případů. Tato pomoc nebude 

v analýze uvažována, protože nepředstavuje nebezpečí. Jedná se ve velkém o otevírání bytů, 

jak již je zmiňováno výše, zaznamenáno bylo také několik desítek případů ostatní pomoci. 

Zbylé kategorie plní statistiku velice zřídka. 
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Ostatní MU 

Tento typ MU zahrnuje veškeré události, které nelze zařadit do předchozích kategorií. 

Například se může jednat o ptačí chřipku nebo jinou nákazu, o které lze pro charakter území 

reálně uvažovat. Také sem patří události, které nelze vyloučit na žádném území, 

jako například teroristický útok nebo poruchy v zásobování komoditami nezbytnými pro život 

obyvatelstva. 

Z ostatních MU jsou pro analýzu vybrána nebezpečí, která lze přepokládat s ohledem 

na charakter území, nebo nelze vyloučit na území celé České republiky (dále jen ČR). Jsou to: 

 Zvláštní povodeň, 

 ptačí chřipka, 

 poruchy v zásobování elektřinou, plynem a teplem, 

 poruchy v zásobování vodou, 

 výpadek v zásobování potravinami, 

 terorizmus – myšleno jako teroristický útok. 

 

4.2. Přehled bezpečnostně významných objektů 

Jak již bylo řečeno na začátku této kapitoly, je jedním z důležitých dílčích kroků 

při zpracování analýzy území zahrnout do ní taková nebezpečí, která souvisejí s vlastnostmi 

území. V tomto smyslu je vlastnost myšlena jako potenciál území vedoucí k vypuknutí MU, 

ale také obranyschopnost území odolávat těmto událostem. Oba tyto faktory ovlivňují 

bezpečnostně významné objekty. Na jedné straně se jedná o objekty s potenciálem vyvolat 

MU a na straně druhé jde o objekty, jejichž přítomnost na území vede k připravenosti na MU, 

nebo ke zmírnění následků MU. 

 

4.2.1. Ohrožující objekty s nebezpečnými látkami 

V tabulce 3 jsou uvedeny objekty spadající do kategorie s potenciálem způsobit MU 

a základní informace o nich. Důležité je především množství nebezpečné látky, kterým 

jednotlivé objekty disponují. Vzhledem k technologickému rozvoji v průběhu posledních 

patnácti let kleslo množství těchto látek o více než polovinu a dá se předpokládat, že další 

vývoj povede k postupnému snižování množství těchto látek. S tím se zároveň sníží potenciál 
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těchto objektů způsobit škodu. Pro žádný z těchto objektů není zpracován vnější havarijní 

plán.[5] 

 

Tabulka 3: Objekty ohrožující bezpečnost území[5] 

Obec Organizace Látka Typ Skupenství Množství 

Nížkov FRITAGRO amoniak zásada kapalné 1,5 t 

Žďár n. S. ŽĎAS a.s. hořlaviny I.tř. hořlavina kapalné 22,5 t 

Žďár n. S. ŽĎAS a.s. kapalný kyslík podporuje 

hoření 

kapalné 64 t 

Žďár n. S. TOKOZ kyselina 

chlorovodíková 

kyselina kapalné 10 t 

Žďár n. S. Úpravna vody chlór jed kapalné 0,2 t 

Žďár n. S. Zimní stadion amoniak zásada kapalné 0,7 t 

 

4.2.2. Objekty významné jiným způsobem 

Jedná se o objekty, které jsou určitým způsobem zásadní z hlediska bezpečnosti území 

a to buď pro překonání MU, nebo pro případ, že by jejich výpadek vyvolal ohrožení obyvatel. 

Výčet objektů je uveden v tabulce v příloze 4. Většina z nich se nachází ve Žďáře nad 

Sázavou, protože je zde největší koncentrace obyvatel. Další objekty se nacházejí ve větších 

obcích, které disponují určitým stupněm občanské vybavenosti, viz kapitola 3.3. Objekty 

jsou vybírány strategicky dle hustoty zalidnění dané oblasti. Je mezi nimi zařazena 

i nemocnice v Novém Městě na Moravě, která se nachází mimo území ORP, 

ale má i pro analyzované území zásadní význam. Dále je do objektů zařazen Poutní kostel 

svatého Jana z Nepomuku na Zelené hoře, protože se zde v letních měsících pohybuje mnoho 

turistů. V příloze 4 jsou také uvedeny zařízení školského a hotelového typu s možností 

vlastního stavování, které lze využít pro nouzové ubytování v případě potřeby. V neposlední 

řadě jsou vytipováni významní výrobci potravin, kteří disponují dostatečnou výrobní 

kapacitou, a mohou se stát nouzovými dodavateli.[3] 



20 

 

Z bezpečnostně významných objektů byla pro potřeby analýzy vybrána dvě nebezpečí 

spojena s vlastnostmi objektů a jejich blízkostí hustě obydlené oblasti: Únik amoniaku 

Fritagro Nížkov 

 Únik amoniaku ZS Žďár nad Sázavou 

 

4.3. Analýza vzniku MU metodou expertních odhadů 

Metoda byla vyvinuta týmem expertů z HZS Moravskoslezského kraje roku 2002 v rámci 

procesu havarijního plánování. Cílem metody je stanovení množiny MU, u kterých se 

dá vzhledem k jejich rozsahu a dopadu na společnost předpokládat vyhlášení třetího nebo 

zvláštního stupně poplachu. Tudíž je pro ně zpracováván havarijní plán kraje. Principem 

metody je hodnocení MU podle předem stanovených kvantitativních ukazatelů a následné 

stanovení míry rizika. Tyto ukazatele byly stanoveny expertním odhadem na základě 

statistických údajů a zkušeností jednotlivých členů expertního týmu a zpracovány do tabulek. 

Na základě nových zkušeností doznala hodnotící kritéria i celá metodika analýzy drobných 

změn za účelem postupného sjednocování metodiky hodnocení rizik v rámci území EU.[11] 

Pro potřeby této bakalářské práce byla použita nejnovější verze této analýzy, která je 

popisována v publikaci Mapování rizik.[7] 

 

4.3.1. Stanovení typů nebezpečí 

Na základě dat vyplývajících ze statistik, přehledu bezpečnostně významných objektů 

a po konzultaci s odborníkem z HZS kraje Vysočina byla vytipována nebezpečí, která mohou 

na sledovaném území nastat. V případě aktivace těchto nebezpečí dojde k MU, jejíž rozsah 

nelze předem přesně určit. Proto je při určování jednotlivých nebezpečí a jejich hodnocení 

uvažován jejich největší možný rozsah. Dále jsou nebezpečí rozdělena do dvou kategorií: 

 S konkrétním zdrojem – spadají sem nebezpečí, u kterých se dá územně určit jejich 

zdroj a lze následně lokalizovat zónu jejich projevu. 

 Bez konkrétního zdroje – u těchto nebezpečí nelze jednoznačně určit území, 

kde budou působit, protože zdroj nelze přesně lokalizovat. Při určování míst výskytu 

tohoto nebezpečí můžeme vycházet ze statistických dat, která zaznamenala výskyt 

v minulosti. Spadají sem převážně živelní pohromy. 
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Jednotlivá nebezpečí již byla zmiňována výše, ale pro upřesnění jsou uvedena v tabulce 4. 

 

Tabulka 4: Výčet typů nebezpečí vstupujících do analýzy vzniku MU 

Poř.číslo Typ nebezpečí Poř. číslo Typ nebezpečí 

1 přirozená povodeň (vodní tok) 12 
požár pevných, kapalných a plynných 

látek (případně výbuch) 

2 zvláštní povodeň (vodní dílo) 13 
poruchy zásobování elektřinou, plynem 

a teplem 

3 ptačí chřipka 14 výpadek zásobování potravinami 

4 silniční dopravní nehoda 15 poruchy zásobování vodou 

5 železniční dopravní nehoda 16 požár budovy 

6 letecká dopravní nehoda 17 lesní požár 

7 krupobití, přívalový déšť 18 náledí 

8 únik amoniaku Fritagro Nížkov 19 větrná bouře 

9 únik amoniaku ZS Žďár nad Sáz. 20 sněhová kalamita 

10 únik toxických látek 21 terorizmus 

11 únik ropných produktů   

 

4.3.2. Zpracování analýzy 

U každého typu nebezpečí je odhadem stanovena hodnota koeficientů kvantitativních 

ukazatelů. Jednotlivé koeficienty byly určovány dle nejnovější metodiky analýzy vzniku MU. 

Tabulky, z nichž hodnocení vychází, jsou uvedeny v příloze 1. Následně byly vypočteny 

jednotlivé dílčí výsledky, jako následky MU, celkové ohrožení a koeficient IZS, z nichž byla 

vypočtena míra rizika. Výpočty vycházejí z následujících vzorců.[7] 

Výpočet míry rizika (MR): 

MR= F x N           (1) 

Výpočet následků MU (N): 

N = (KohrxKt x KIZS)/Pr         (2) 
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Výpočet celkového ohrožení (Kohr): 

Pro tento výpočet je třeba nejdříve zohlednit důležitost jednotlivých prvků ohrožení. 

Toho bylo docíleno stanovením vah jednotlivých koeficientů s využitím Fullerova 

trojúhelníku metodou párového srovnání (viz tabulka 12 v příloze 1). Nejvyšší hodnota 

představuje největší závažnost ohrožení posuzovaného prvku. Například je mnohem 

závažnější ohrožení obyvatel než ohrožení zvířat atd. Z tohoto předpokladu bylo vycházeno 

při srovnávání ohrožení. 

Kohr = (KoxVKo)+(KpxVKp)+(KExVKE)+(KZxVKZ)+(KBxVKB)+(KDxVKD)  (3) 

Výpočet významu dílčích prvků IZS (KIZS): 

I pro tento výpočet bylo třeba stanovit váhové koeficienty. Toho bylo dosaženo 

stejným způsobem jako u výpočtu celkového ohrožení. Stanovení vah je patrné z tabulky 13 

v příloze 1. 

KIZS = (KSxVKS)+(KKxVKK)         (4) 

Stanovení stupně poplachu: 

 Na základě jednotlivých ukazatelů byl určen předpokládaný stupeň poplachu. 

Při tomto určování byl vzat v úvahu největší možný rozsah MU vyvolané hodnoceným 

nebezpečím. A to i přesto, že dle statistik nebylo třeba vyhlášení třetího ani zvláštního stupně 

poplachu. 

Legenda: 

F - Frekvence (četnost) 

N - Následky 

MR - Míra rizika 

KT - Předpokládaná doba trvání 

KOhr - Ohrožení při vzniku MU 

KIZS - Potřeba sil a prostředků IZS a nutnost koordinace 

Pr - Časová predikce 

Koeficienty ohrožení 

KO - Ohrožení obyvatel 
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Kp - Zasažená plocha 

KE - Ohrožení životního biotického prostředí 

KB - Ohrožení budov a zástavby 

KZ - Ohrožení chovů zvířat 

KD - Narušení dopravy 

Koeficienty IZS 

KS - Potřeba sil a prostředků IZS 

KK - Nutnost koordinace řešení MU 
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Tabulka 5: Analýza vzniku MU 

Poř. 

číslo  
typ nebezpečí F Pr KT KO KP KE KB KZ KD KS KK 

stupeň 

poplachu 
Kohr KIZS N MR 

typy nebezpečí s konkrétním zdrojem 

1 přirozená povodeň (vodní tok) 7 5 7 6 10 10 6 3 3 3 8 IV. 5,6 5 39,0 273,0 

2 zvláštní povodeň (vodní dílo) 5 5 7 6 10 10 6 3 3 3 8 IV. 5,6 5 39,0 195,0 

3 ptačí chřipka 5 7 9 10 10 6 0 10 0 10 6 IV. 6,0 8,4 64,8 324,0 

4 silniční dopravní nehoda 10 1 3 3 1 1 1 1 6 6 3 III. 2,3 4,8 32,9 329,1 

5 železniční dopravní nehoda 6 1 4 6 1 1 1 1 6 6 3 III. 3,1 4,8 60,3 362,1 

6 letecká dopravní nehoda 6 1 5 6 3 3 3 1 6 6 3 III. 3,9 4,8 93,7 562,3 

7 krupobití, přívalový déšť 7 3 3 3 4 1 3 1 1 3 1 II. 2,3 2,2 5,1 35,9 

8 únik amoniaku Fritagro Nížkov 6 1 3 3 6 3 0 1 0 3 3 III. 1,8 3 15,9 95,1 

9 únik amoniaku ZS Žďár nad Sáz. 6 1 3 10 6 3 0 1 0 3 3 III. 3,8 3 33,9 203,1 

10 únik toxických látek 7 1 3 3 6 6 0 1 0 3 8 III. 1,9 5 28,6 200,0 

11 únik ropných produktů 8 1 4 3 6 6 0 3 1 6 3 III. 2,4 4,8 46,6 373,0 

12 
požár pevných, kapalných a plynných látek 

(případně výbuch) 
7 1 5 3 1 3 1 

 
0 3 3 III. 1,3 3 20,0 140,0 

13 poruchy zásobování vodu, plynem a teplem 6 3 5 10 0 0 10 3 1 3 3 III. 6,0 3 29,8 178,6 

14 výpadek zásobování potravinami 6 5 7 10 0 0 0 6 0 10 10 IV. 4,0 10 56,0 336,0 

15 
poruchy zásobování vodou 6 3 5 10 0 0 3 3 0 6 8 III. 4,1 6,8 47,0 281,7 

16 požár budovy 10 1 5 3 1 1 3 3 1 3 3 III. 2,4 3 36,4 364,3 

typy nebezpečí bez konkrétního zdroje 

17 lesní požár 6 1 6 1 10 10 1 3 1 6 3 III. 2,7 4,8 76,8 460,8 

18 náledí 10 4 6 3 6 0 0 0 3 3 1 II. 1,9 2,2 6,1 61,3 

19 větrná bouře 8 3 5 3 10 10 3 1 3 3 1 II. 3,6 2,2 13,3 106,2 

20 sněhová kalamita 9 4 6 10 10 1 3 1 6 3 6 III. 5,6 4,2 35,4 318,6 

21 terorizmus  5 1 6 6 3 3 6 3 3 10 8 IV. 4,6 9,2 252,3 1261,7 
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4.3.3. Zhodnocení analýzy 

Nejvíce závažným nebezpečím dle analýzy vzniku MU je terorizmus. Tento typ nebezpečí 

má největší míru rizika, protože nelze určit kdy, kde a v jakém rozsahu dojde k jeho aktivaci. 

Útok může být spojen s aktivací jiného nebezpečí například s leteckou havárií a následným 

požárem budovy. Můžeme tedy jenom předpokládat místa, na která by mohl být směřován. 

Dalším nebezpečím, které má dle analýzy vysokou míru rizika, je požár lesa. 

Je tomu tak především proto, že území ORP Žďár nad Sázavou je téměř z čtyřiceti procent 

pokryto lesy, které na sebe vzájemně navazují. Jedná se tedy o ohrožení velké územní plochy 

a přírodního biotického prostředí. Tato fakta přispěla k tak vysoké výsledné míře rizika. Na 

druhou stranu je tato skutečnost vyvažována velmi dobrým pokrytím území JPO a jejich 

dobrou vybaveností. Preventivní opatření, které připadá v úvahu pro tento typ nebezpečí, je 

informování JPO o pálení klestí a dalších rizikových činnostech vykonávaných v lese ze 

strany obyvatel. Třetím závažným nebezpečím je havárie v letecké dopravě. Stěží se dají určit 

okolnosti při vzniku této MU, protože celé území, jak již bylo v práci zmiňováno, se nachází 

v leteckém koridoru. Proto by měly mít orgány krizového řízení a služby zajišťující 

připravenost předem vypracované scénáře a postupy pro případ vzniku nehody v letecké 

dopravě. A tyto postupy by také měly být zpracovány pro všechna ostatní nebezpečí, jejichž 

výsledná míra rizika je vyšší než 300.  

Výsledky analýzy vzniku MU jsou zaznamenány do mapy rizik v příloze 5.   
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5. Služby zajišťující připravenost na MU 

Dalším krokem při tvorbě bezpečnostní studie je připravenost studovaného území na MU. 

Připravenost v tomto případě znamená dostupnost sil a prostředků, které mohou být použity 

pro minimalizaci škodlivých účinků aktivovaného nebezpečí. S tímto pojmem úzce souvisí 

další vlastnost území, kterou je zranitelnost. Tu můžeme definovat jako schopnost území 

negativně reagovat na působení nežádoucího jevu. Tyto vlastnosti území jsou zásadně 

ovlivněny přítomností složek podílejících se na provádění záchranných a likvidačních prací 

v případě, že nastane MU a také rozmístěním těchto složek v rámci posuzovaného území, 

které má vliv na dojezdové časy. 

Na studovaném území se nacházejí všechny základní složky IZS, které sídlí přímo ve 

městě Žďár nad Sázavou. 

5.1. Policie ČR 

Na území ORP se nachází územní odbor Policie ČR na ulici Brněnská ve Žďáře nad 

Sázavou. Územní odbor zahrnuje oddělení vnitřní kontroly, obecné kriminality, hospodářské 

kriminality, služby pro zbraně a bezpečnostní materiál a obvodní oddělení. Kromě útvarů 

Policie, nacházejících se na území ORP, zde mohou v případě potřeby být nasazeny útvary 

s celostátní působností.[8] 

5.2. HZS 

Pokrytí území JPO je na velice dobré úrovni. To je také zřejmé z tabulky v příloze 3, 

kde je vidět velký rozdíl mezi škodou způsobenou požáry a uchráněným majetkem. Územní 

odbor HZS ČR Žďár nad Sázavou zahrnuje 4 stanice. Jejich rozmístění je dáno z dob členění 

území na okresy.  Jedna z nich je přímo ve Žďáře a ostatní se nacházejí na území vedlejších 

ORP. Největší počet výjezdů dlouhodobě zaznamenává stanice ve Žďáře nad Sázavou, 

která disponuje dobrou technickou vybaveností a stálou službou dvou družstev hasičů. 

Jelikož je stanice v rámci území ORP dobře situována téměř do středu území a zároveň 

do oblasti s největší hustotou osídlení, není třeba pro řešení MU denního rozsahu zásah 

profesionálních družstev HZS ze sousedních území ORP. Ve Žďáře nad Sázavou je také 

zřízen sbor dobrovolných hasičů (dále jen SDH), který je zařazen do JPO II s výjezdem 

do pěti minut. Vybavení sboru je na dobré úrovni a je často oceňován za svoji činnost. Dále se 

na celém území nachází deset SDH především větších obcí, které jsou zařazeny do JPO III 

s výjezdem do deseti minut: 
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 SDH Bohdalov 

 SDH Herálec 

 SDH Nové Veselí 

 SDH Ostrov nad Oslavou 

 SDH Polnička 

 SDH Radostín nad Oslavou 

 SDH Svratka 

 SDH Škrdlovice 

 SDH Velká Losenice 

 SDH Vojnův Městec 

Mimo výše uvedené SDH jsou téměř ve všech obcích zřízeny SDH zařazené do 

JPO V a Žďárská firma Žďas má zřízenou jednotku SDH podniku zařazenou do JPO VI.[5] 

5.3. Zdravotnická záchranná služba 

U zdravotnické záchranné služby (dále jen ZZS) rozlišujeme 4 druhy výjezdových 

skupin, které se od sebe vzájemně liší složením. Jejich rozmístění je odvozeno od hustoty 

osídlení dané oblasti a vzdálenosti od nemocnice. Jsou to tyto druhy: 

 Výjezdová skupina rychlé lékařské pomoci (RLP) – Posádku sanitního vozu 

tvoří lékař, záchranář, řidič - záchranář  

 Výjezdová skupina rychlé zdravotnické pomoci (RZP) – Posádka je tvořena 

řidičem – záchranářem a záchranářem. Tyto výjezdové skupiny poskytují 

přednemocniční neodkladnou péči buď samostatně nebo ve spolupráci 

s lékařem v setkávacím systému RV. 

 Výjezdová skupina “randez vous“ (RV) – Jedná se o lékaře spolu s řidičem – 

záchranářem pohybujících se v osobním automobilu. Tato skupina převážně 

spolupracuje se skupinou RZP 

 Vzletová skupina zdravotnické záchranné služby (LZZS) – Složení skupiny 

tvoří pilot, lékař, záchranář. Skupina se v případě potřeby pohybuje po celém 

území kraje vysočina a dopravuje těžké případy do nemocnic i mimo kraj, 

kde jsou specializovaná pracoviště.   

V Kraji Vysočina je celkem 27 výjezdových ZZS skupin rozmístěných na dvaceti 

základnách. Na samotném území ORP Žďár nad Sázavou je pouze jedna výjezdová skupina 
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RLP se základnou v budově zdravotního střediska ve Žďáře nad Sázavou. V případě výjezdu 

této skupiny je povolána RZP z Nového Města na Moravě, kde je zároveň okresní nemocnice, 

do které jsou dopravováni pacienti pro následné poskytnutí zdravotní pomoci. Pokud nastane 

chvíle, kdy jsou povolány obě jmenované skupiny, bude podle lokality povolána RZP 

Přibyslav, RLP Bystřice nad Pernštejnem nebo RLP Velké Meziříčí.[10] 

5.4. Městská policie 

Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně 

závaznou vyhláškou. V rámci území ORP má obecní policii zřízeno pouze město Žďár nad 

Sázavou, kde tato složka zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti 

města, přičemž dohlíží na dodržování vyhlášek města vydaných zastupitelstvem nebo na 

dodržování nařízení rady města a plní další úkoly. 

5.5. Havarijní a technické služby 

Veškeré havarijní služby nacházející se na území jsou situovány opět ve městě Žďár nad 

Sázavou. Tyto služby zajišťují podnikatelské subjekty dodávající energie a vodu nebo 

provozující přenosovou soustavu. Technické služby jsou opět zajišťovány podnikatelskými 

subjekty. Nejvýznamnější v oblasti zajišťování technických služeb je žďárská firma Odas 

zpracovávající odpad, která disponuje dobrým technickým vybavením. Další s firem vlastnící 

těžkou techniku, která spolupracuje je Aquasys. Ve Žďáře nad Sázavou má svoji pobočku 

také správa a údržba silnic, jejímž zřizovatelem je KV. To je pro území podstatné především 

v zimních měsících kdy často dochází ke sněhovým kalamitám. 

 

 

  

http://www.zdarns.cz/mestsky-urad/vyhlasky/vMP.pdf
http://www.zdarns.cz/mestsky-urad/platne-vyhlasky.asp
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6. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zpracovat bezpečnostní studii na území ORP Žďár nad 

Sázavou. Pro zpracování studie bylo nejdříve třeba charakterizovat území z pohledu osídlení, 

občanské vybavenosti, průmyslu, klimatických a geografických podmínek, dopravní 

a technické vybavenosti a dalších aspektů, které mohou ovlivnit bezpečnost obyvatel. Dále 

bylo třeba určit nebezpečí, které by mohlo na studovaném území vyvolat MU. V tomto 

případě je nebezpečí myšleno jako potenciál způsobit škodu. K tomu byly využity statistiky 

o počtu MU za posledních šest let a přehled bezpečnostně významných objektů. Pro takto 

určená nebezpečí byla vypracována analýza vzniku MU. Zde byla jednotlivá nebezpečí 

ohodnocena a provedeny výpočty určující míru rizika. Analýza byla vypracována podle 

nejnovější metodiky, tak jak je popisována v publikaci Mapování rizik. Ovšem zmapování 

rizik dle této publikace nebylo možné pro velký rozsah celé metody a nedostatek získaných 

podkladů. Proto byly výsledky analýzy vzniku MU zaznamenány do jedné společné mapy. 

Závěrem práce bylo území charakterizováno z hlediska připravenosti a především služeb 

podílejících se na ní. 

Z bezpečnostní studie vyplývá, že se jedná o relativně bezpečné území. K tomu přispívá 

především vysoká úroveň pokrytí území službami podílejícími se na připravenosti. Nelze 

ovšem spoléhat pouze na tento fakt. Je třeba brát v úvah nebezpečí vyplývající z analýzy 

vzniku MU a věnovat pozornost prevenci, tak aby nedošlo k jejich vyvrcholení v MU. 

Pozornost je třeba věnovat také bezpečnostně významným objektům, ať již se jedná o objekty 

rizikové nebo objekty zvyšující bezpečnost. Tyto postupy by mohly napomoci k poklesu 

počtu MU na území. Jejich tendence byla v průběhu posledních několika let vzrůstající. 

Práce by měla sloužit orgánům krizového řízení ORP Žďár nad Sázavou pro identifikaci 

rizik vyskytujících se na jejich správním území a pro postupné zmírňování či úplné odstranění 

těchto rizik. 
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