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Bakalářská práce se zabývá bezpečnostní studií obce Háj ve Slezsku. Teoretická 

část přináší poznatky o bezpečnosti a jejím rozdělení a definuje základy bezpečnostní studie. 

V práci je charakterizováno území obce, technická vybavenost, úroveň zabezpečení a druhy 

mimořádných událostí. Praktická část popisuje analýzu rizik územních celků a ta je následně 

aplikována na dané území. Z výsledků analýzy a úrovně zabezpečení jsou sestaveny návrhy 

na zlepšení bezpečnostní úrovně obce. 

 

 

Anotation 

ZEISBERGER, Pavel.: Safety study for a municipality, Bachelor's thesis. VŠB - Technical 

university of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2015, 78 p. 

 

Key words: safety; risk analysis; safety study 

 

Bachelor's thesis deals with a safety study of village Háj ve Slezsku. The theoretical 

part provides basic information about safety and its distribution, and its define base of safety 

study. The municipality, technical equipment, level of safety and types of emergencies are 

characterized in the thesis. The empirical part describes the risk analysis of territory and 

applies it on concrete municipality. The suggestions for improvement of the security level 

of the village are compiled from the results of the analysis and security level.  



 

Obsah 

Seznam zkratek ...................................................................................................................... 9 

Úvod ..................................................................................................................................... 10 

1 Rešerše .............................................................................................................................. 11 

2 Bezpečnost ........................................................................................................................ 12 

2.1 Vnější bezpečnost ...................................................................................................... 13 

2.2 Vnitřní bezpečnost ..................................................................................................... 13 

2.3 Bezpečnostní politika ................................................................................................. 14 

2.4 Bezpečnostní systém ČR ........................................................................................... 15 

3 Obec .................................................................................................................................. 16 

3.1 Podíl obce na zajištění bezpečnosti ........................................................................... 16 

3.2 Bezpečnostní studie obce ........................................................................................... 17 

3.3 Rámcový obsah bezpečnostní studie obce ................................................................. 18 

4 Popis obce Háj ve Slezsku ................................................................................................ 19 

4.1 Geografie  ................................................................................................................ 19 

4.2 Demografie  ................................................................................................................ 20 

4.3 Zemědělství ................................................................................................................ 21 

4.4 Rozvoj podnikání ....................................................................................................... 21 

4.5 Služby  ................................................................................................................ 22 

4.6 Školství  ................................................................................................................ 23 

4.7 Doprava  ................................................................................................................ 23 

4.8 Pitná voda  ................................................................................................................ 24 

4.9 Elektroenergetika ....................................................................................................... 25 

5 Zpracování analýzy ........................................................................................................... 27 

5.1 Bezpečnostní vybavení obce ...................................................................................... 28 

5.2 Vyskytující se Mimořádné události ........................................................................... 30 

5.3 Možné druhy nebezpečí ............................................................................................. 31 

5.4 Bezpečnostně významné objekty ............................................................................... 32 

5.5 Zpracování analýzy rizik územních celků ................................................................. 32 

5.5.1 Analýza ohrožení ................................................................................................ 33 



 

5.5.2 Analýza zranitelnosti .......................................................................................... 34 

5.5.3 Analýza připravenosti ......................................................................................... 35 

5.5.4 Stanovení rizika .................................................................................................. 36 

5.6 Zhodnocení analýzy ................................................................................................... 38 

5.7 Návrhy na zlepšení ..................................................................................................... 38 

Závěr .................................................................................................................................... 40 

Použitá literatura .................................................................................................................. 41 

Seznam grafů ....................................................................................................................... 44 

Seznam obrázků ................................................................................................................... 44 

Seznam tabulek .................................................................................................................... 45 

Seznam příloh ...................................................................................................................... 47 

 



 

Seznam zkratek 

ČČK  Český červený kříž 

ČR  Česká republika 

ČSÚ  Český statistický úřad 

FO  Fyzická osoba 

HZS MSK Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

JPO  Jednotka požární ochrany 

MU  Mimořádná událost 

NATO Severoatlantická aliance (North Atlantic Treaty Organization) 

OBSE Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 

OOV  Ostravský oblastní vodovod 

ORP  Obec s rozšířenou působností 

OSN  Organizace spojených národů 

OÚ  Obecní úřad 

PČR  Policie České republiky 

PO  Právnická osoba 

SmVaK Severomoravské vodárny a kanalizace 

VN  Vysoké napětí  

ZZS  Zdravotnická záchranná služba 

 

  



 

Úvod 

Člověka provází výskyt hrozeb už od nepaměti. V prvopočátku se jednalo o události 

přírodního charakteru. Postupem času, s vývojem lidské společnosti, se začaly vyskytovat i 

události, které souvisely s jeho činností. Člověk se naučil účinně chránit proti těmto rizikům 

a dokázal postupně snižovat škody, které události způsobily na zdánlivě bezpečnou úroveň. 

Vývojem společnosti se však přetvářel ráz krajiny i přírody a objevila se nová rizika. Popis 

rizika slouží k tomu, aby mohl být bezpečnostní systém opět nastaven tak, aby nedocházelo 

ke značných škodám. Škody se pak projevují především na životech, zdraví obyvatel, zvířat 

a na životním prostředí. 

V České republice je bezpečnost jejích obyvatel zakotvena v zákonech a je 

realizována na všech úrovních veřejné správy. Svou roli při zajišťování bezpečnosti mají 

také obce, coby nejmenší územní jednotky. V čele obce stojí starosta, což je osoba volená 

z řad občanů obce, jehož funkce trvá čtyři roky. Za toto volební období dochází na území 

obce k událostem, které si vyžadují zásah záchranných složek. Mnohé z těchto událostí se 

vyskytují opakovaně a na stejném místě. Proto je žádoucí zavádět opatření, která sníží počet 

výskytů rizik nebo jejich následky na co nejnižší úroveň. 

Práce si klade za cíl posoudit bezpečnostní úroveň obce. Dále analýzou rizik 

zhodnotit všechna možná rizika na území obce a zavést opatření na jejich odstranění či 

zmírnění jejich dopadů. Na základě výsledku pak navrhnout možná opatření ke zlepšení 

bezpečnostní úrovně.  
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1 Rešerše 

Pro vypracování práce byly použity tyto hlavní zdroje. 

 

Ústavní zákon č. 110 /1998 Sb., O bezpečnosti České republiky 

 

Ústavní zákon zajišťuje ochranu demokratických základů České republiky, ochranu 

životů, zdraví a majetku a dále zajišťuje svrchovanost a územní celistvost. V tomto zákoně 

je definován nouzový stav a důvody pro jeho vyhlašování. Definovány jsou i subjekty k jeho 

vyhlášení. Je zde definován bezpečnostní systém a subjekty zajišťující bezpečnost ČR. Podle 

tohoto zákona se zřizuje Bezpečnostní rada státu. [13] 

 

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

 

Tento zákon definuje obec, její hranice a dává možnost jejím správcům hospodařit 

s jejím majetkem. Dále je zde řešena samostatná a přenesená působnost. Jsou definovány 

orgány obce, jejich pravomoci a povinnosti členů orgánů obce. [29] 

 

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

 

V tomto zákoně jsou vymezeny orgány krizového řízení, jejich úkoly. Dále jsou 

stanoveny práva a povinnosti PO a FO při přípravě na krizové situace a při jejich řešení. 

V tomto zákoně je definován stav nebezpečí. Dále se zákon zabývá zřizováním 

bezpečnostních rad a krizových štábů. [31] 

 

MALÉŘOVÁ, Lenka. Analýza rizik územních celků. Ostrava, 2014. Disertační práce. 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

 

Tato práce popisuje metody analýzy rizik v České republice a v zahraničí. Na 

základě těchto metod je navrhnuta metoda analýzy rizik, použitelná na územní celky v České 

republice. Tato metoda je v práci také aplikována na území obce Bolatice. [17] 
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2 Bezpečnost 

Základním pojmem bezpečnostní terminologie je bezpečnost. Tento pojem je 

každodenně vyslovován v hovorové mluvě a bývá často užíván v mnoha vědních 

disciplínách. Můžeme se s ním setkat v oborech technických, přírodovědných a 

společenských. [9] 

Pojem bezpečnost bývá v odborné literatuře a slovnících často popisován z pohledu 

svého obecného používání. V různých vědních disciplínách je tento pojem spjat zejména 

s chybějícím výskytem konkrétních hrozeb. V tomto případě je bezpečnost chápána jako 

ideální stav, neboť většinou není možné docílit úplného vymizení hrozeb ani dokonalé 

ochrany vůči hrozbám. [10] 

Ministerstvo vnitra České republiky definuje bezpečnost jako stav systému, který 

je schopný odolávat předvídatelným či známým vnitřním či vnějším hrozbám, které by 

mohly ohrožovat jednotlivé prvky, případné celý systém. Zároveň by měla být zachována 

struktura systému, jeho stabilita, spolehlivost a chování. [12] 

Jinou definici pro bezpečnost má M. Mareš (s. 13), který ji vymezuje jako stav, kdy 

jsou na nejnižší možnou míru eliminovány hrozby pro objekt (zpravidla národní stát, popř. 

i mezinárodní organizaci) a jeho zájmy a tento objekt je k eliminaci stávajících i 

potencionálních hrozeb efektivně vybaven a ochoten při ní spolupracovat. Pojem bezpečnost 

se ve většině případů nevyskytuje izolovaně, ale bývá doplněn přídavným jménem, které 

souvisí s charakterem či původem hrozeb, bezpečnostních opatření a chráněných objektů. 

Z tohoto důvodu se můžeme setkat např. s bezpečností vojenskou, ekonomickou, 

ekologickou, sociální či lidskou. [10] 

Pojetí bezpečnosti může být odvozeno od subjektu nebo objektu, ke kterému je 

vztahováno. Proto se můžeme v praxi setkat s různorodým pojetím bezpečnosti, např. 

s bezpečností a ochranou zdraví, dopravy, ekonomickou, environmetální, informačních 

technologií, internetovou, jadernou, obyvatelstva, potravin, požární, práce nebo státu. [9] 

Bezpečnost pro Českou republiku je tedy stav, kdy jsou konkrétní rizika 

eliminována na co nejmenší úroveň. Jedná se o rizika ohrožující obyvatelstvo, svrchovanost 

a územní celistvost státu, demokratické zřízení a principy právního státu, vnitřní pořádek, 

životní prostředí, dodržování mezinárodních bezpečnostních závazků a ostatní určené 

zájmy. [11] 



 

13 

 

Obsah bezpečnosti státu lze nalézt v ústavním zákoně číslo 110/1998 Sb., o 

bezpečnosti České republiky. [12] 

Bezpečnost lze dělit na vnější a vnitřní podle objektu, u kterého má být bezpečnost 

chráněna, v tomto případě u národního státu. [9] 

2.1 Vnější bezpečnost 

Vnější bezpečnost státu je spjata se státní obranou. Zajištěním státní obrany se míní 

splnění povinností orgánů územních samosprávních celků, státních orgánů a fyzických a 

právnických osob, které jsou nezbytné k obraně České republiky před napadením z vnější 

strany státních hranic. [9] 

Podle definice zveřejněné na stránkách Ministerstva vnitra je vnější bezpečnost 

charakterizována jako stav, při kterém jsou hrozby ohrožující stát a jeho zájmy zvenčí 

odstraněny na nejnižší možnou úroveň, a kdy je stát účinně vybaven a ochoten odstraňovat 

současné a budoucí hrozby. Hrozby přitom mohou být vojenského nebo ekonomického 

charakteru, nebo mohou mít povahu migrační vlny apod. Je to mimo jiné i souhrn 

mezinárodněpolitických, vojenských či ekonomických vazeb státu s jinými státy či 

sdruženími, jejichž pomocí stát uplatňuje své zájmy. [12] 

2.2 Vnitřní bezpečnost 

Ministerstvo vnitra České republiky definuje vnitřní bezpečnost státu jako stav, při 

kterém jsou hrozby ohrožující stát a jeho zájmy zevnitř odstraněny na nejnižší možnou 

úroveň, a kdy je stát účinně vybaven a ochoten odstranit současné a budoucí hrozeby. Dále 

to je souhrnné vyjádření vnitřních bezpečnostních podmínek a zákonných norem či opatření, 

kterými je stát schopen zajistit demokracii, bezpečnost obyvatelstva a ekonomický úspěch a 

jimiž vytyčuje a uplatňuje předpisy morálky a společenského vědomí. [12] 

V České republice je stále rozšiřována koncepce krizového řízení a metodika 

krizového plánování. Je zabezpečováno odborné zázemí pro plánování, přípravu, spolupráci 

a ujednocení postupů orgánů státní správy a samosprávy podnikajících fyzických a 

právnických osob během jejich přípravy na krizové situace. Krizové situace, při kterých 

výrazně stoupá riziko narušování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, čím dál tím více 

vyžadují jednotnou řízenou mezinárodní spolupráci. [9] 
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Vnitřní bezpečnost lze také popsat podle J. Hrivnáka a kol. (s. 9) jako souhrn 

opatření k zabezpečení ochrany ústavního zřízení státu, zákonitosti, vnitřního a veřejného 

pořádku, občanských práv a svobod, ochrany životů a zdraví, majetkových hodnot a 

životního prostředí proti všem druhům násilí. [11]  

Největší podíl na narušování bezpečnosti obyvatel a veřejného pořádku je 

doprovázen konáním trestné činnosti. Vnitřní bezpečnost tak může být narušena vysokým 

nárůstem počtu násilné či trestné majetkové činnosti, teroristické činnosti, rasových či 

náboženských útoků, nebo zpřísněním ekonomické, sociální nebo politické situace ve 

státě. [11] 

2.3 Bezpečnostní politika 

Bezpečnostní politika je jedním z hlavních pojmů bezpečnostní terminologie. Lze 

se s ní setkat v odborných i neodborných textech a to i přes to, že její obsah není striktně 

ustanoven a odsouhlasen. Běžně se však její výskyt zaznamenává v oficiálních státních 

dokumentech. Bezpečnostní politika České republiky se tvoří z definování národních zájmů, 

z analyzování bezpečnostního prostředí a z právních a morálních závazků a dává si za cíl 

přípravu občanů a státu proti bezprostřednímu ohrožení a rizikům. Bezpečnostní politika 

zahrnuje okruh vnitřní bezpečnosti a také okruh vnější bezpečnosti. [10] 

K. Adamová tento pojem definuje jako politickou koncepci a soubor státních 

opatření k zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti státu. V tomto je obsažena jak ochrana státu 

před případným napadením z vnější strany státních hranic, tak i ochrana bezpečnosti 

obyvatel i s jejich právy a majetkem a také ochrana právního řádu a státního zřízení. 

Stanovení pravidel bezpečnostní politiky je v kompetenci zákonodárných orgánů státní moci 

a její vykonávání spadá do gesce vlády, především ministerstva obrany, ministerstva vnitra 

a ministerstva spravedlnosti. [8] 

Bezpečnostní politika je také definovaná v dokumentu „Bezpečnostní strategie 

státu“, kde je uvedena jako soubor opatření a postupů s cílem odstranit hrozby a rizika z nich 

vycházející a stanovit preventivní opatření za úkolem zajištění vnější a vnitřní bezpečnosti, 

ochrany a obrany obyvatelstva a státu. Bezpečnostní politika státu je tvořena několika 

základními částmi, které jsou spolu vzájemně spjaty a jsou si rovnocenné. Pro zajištění 

bezpečnosti je v celé této oblasti primární aktivita preventivního působení. Základní části 

bezpečnostní politiky jsou: 
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 zahraniční politika v oblasti bezpečnosti státu, 

 obranná politika, 

 politika v oblasti vnitřní bezpečnosti, 

 hospodářská politika v oblasti bezpečnosti státu, 

 politika veřejné informovanosti v oblasti bezpečnosti státu. [14] 

Při aplikování těchto základních částí na úroveň obce bude rozhodující politika 

v oblasti vnitřní bezpečnosti. 

2.4 Bezpečnostní systém ČR 

Bezpečnostní systém je dán zákonem č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České 

republiky. Z tohoto zákona vyplývají pro stát povinnosti k zajištění svrchovanosti a územní 

celistvosti České republiky, ochrana jejích demokratických základů a ochrana životů, zdraví 

a majetkových hodnot. [13] 

Česká republika z bezpečnostních zájmů buduje a rozvíjí hierarchicky uspořádaný 

bezpečnostní systém, který zajišťuje institucionální funkci při vytváření a dodržování 

bezpečnostní politiky. V bezpečnostním systému dochází k prolínání roviny politické 

(vnitřní a zahraniční), vnitřní bezpečnosti a ochrany obyvatel, vojenské, hospodářské, 

právní, finanční, legislativní a sociální. [15] 

Bezpečnostní systém je zřízen v rámci ČR, ale je také spjat s mezinárodními 

organizacemi, jako je EU či NATO, a institucemi, např. OSN, OBSE, tím je zabezpečena 

slučitelnost a interoperabilita s těmito převážně evropskými, bezpečnostními systémy. [11] 

Na úkolech vyplývajících z plnění bezpečnostního systému státu, se podílejí orgány 

státní moci dělitelné na dílčí orgány moci výkonné, soudní a zákonodárné. [9] 

Bezpečnostní systém státu, jehož struktura vyplývá ze zákona o bezpečnosti ČR, je 

rozdělen do dvou skupin. První skupinu tvoří složky zajišťující bezpečnost, jako jsou 

ozbrojené bezpečnostní sbory, ozbrojené síly, záchranné sbory a havarijní služby. Druhá 

skupina je tvořena subjekty, které mají povinnost podílet se na zajištění bezpečnosti. Do této 

skupiny spadají státní orgány, orgány územních samosprávných celků, právnické a fyzické 

osoby. [9] 

Základními územními samosprávními celky jsou obce. Vyššími územními 

samosprávnými celky jsou potom kraje. [18] 
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3 Obec 

Jak již bylo zmíněno výše, obec je základním samosprávným společenstvím 

občanů. Je to takový územní celek, který je vymezen územní hranicí obce. Disponuje 

vlastním majetkem, se kterým hospodaří podle vlastního rozpočtu. Každá z obcí je vždy 

součástí kraje. [21] 

Obec se především stará o potřeby svých občanů, o svůj územní rozvoj a o ochranu 

veřejného zájmu. Obec navenek vystupuje pod vlastním jménem a nese odpovědnost 

vyplývající z právních vztahů. [20] 

Obec je zřízena zákonem o obcích, ve kterém je dále definována její samostatná 

působnost, přenesená působnost a povinnosti orgánů obcí. [29] 

3.1 Podíl obce na zajištění bezpečnosti 

Bezpečnost na úrovni obce je adresována orgánům obce a obecnímu úřadu. Mezi 

orgány obce, podle zákona o obcích, patří zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, obecní 

úřad a zvláštní orgány obce. Jako zvláštní orgán obce může být chápána například 

povodňová komise. [8] 

Z hlediska rozdělení bezpečnosti obce můžeme rozeznávat tři kategorie. První 

kategorií je oblast bezpečnosti v rámci prevence. Do této oblasti spadají přípravná a 

preventivní opatření. [20] 

Druhá kategorie se týká zajištěním bezpečnosti při mimořádné události. Tuto 

kategorii řeší zákon o IZS. Ten vymezí úkoly obce související s předcházením vzniku MU, 

zajištěním podmínek pro provedení záchranných a likvidačních prací, odstraněním následků 

MU a stanoví zodpovědnost za jejich provedení. [21] 

Třetí kategorii tvoří opatření za krizových stavů. Povinnosti a úkoly obce tak 

vyvstávají z krizového zákona, při vyhlášení jednoho z krizových stavů. [20] 

Samostatnou kategorii pak tvoří zajištění obrany. Tu vymezuje legislativa nazývaná 

branná legislativa, která se zabývá úkoly, jež souvisejí s přípravou a realizací obrany 

státu. [21] 

Ze zákona o požární ochraně vyplývá povinnost obce zřídit jednotku sboru 

dobrovolných hasičů obce, udržovat její akceschopnost, zabezpečit odbornou přípravu jejich 
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členů, zřizovat dokumentaci požární ochrany, ohlašovnu požáru, organizovat preventivně 

výchovnou činnost a zabezpečovat zdroje vody pro hašení požárů. [30] 

Ze zákona o integrovaném záchranném systému (dále IZS) vyplývá povinnost 

orgánům obce, aby zajišťovaly připravenost obce na mimořádnou událost (dále MU) a 

podílely se na ochraně obyvatelstva a na provádění záchranných a likvidačních prací. 

Ochranou obyvatelstva je zde myšleno především evakuace, varování a nouzové přežití. 

Obecní úřad má také povinnost seznámit fyzické a právnické osoby o možném ohrožení, o 

připravených záchranných a likvidačních pracích. Zákon ukládá povinnosti především 

starostovi obce a obecnímu úřadu. [7] 

Z krizového zákona má starosta povinnost zajišťovat připravenost obce na řešení 

krizových situací. Za tímto účelem může zřídit krizový štáb obce. Na správním území své 

obce zajišťuje provedení krizových opatření, pokud byl vyhlášen krizový stav. Plní úkoly 

stanovené starostou obce s rozšířenou působností (dále ORP) při přípravě na krizové situace. 

Za krizového stavu starosta zabezpečuje varování a informování osob nacházejících se na 

území obce před hrozícím nebezpečím, nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého 

území obce, organizuje nouzové přežití obyvatelstva a zajišťuje další nepostradatelné 

opatření pro řešení krizové situace. [31] 

Obecní úřad má podle tohoto zákona povinnost seznamovat právnické osoby (dále 

PO) a fyzické osoby (dálo FO) s charakterem možného ohrožení a s připravovanými 

krizovými opatřeními. Dále se podílí na zajištění veřejného pořádku, organizuje přípravu 

obce na krizové situace, za stavu nebezpečí eviduje změny přechodných pobytů osob. [31] 

3.2 Bezpečnostní studie obce 

Bezpečnostní studie obce je chápána jako dokument, ve kterém je uvedena 

charakteristika obce, dále rizika, která se v dané obci nacházejí, a jsou uvedena stávající 

opatření, jež zmírňují dopad rizik. Vhodnou analytickou metodou se vyhodnotí úroveň 

zabezpečenosti obce a rizika, která představují největší hrozbu. V závěru pak bude možno 

nalézt nová opatření k zajištění bezpečnosti. [19] 
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3.3 Rámcový obsah bezpečnostní studie obce 

Bezpečnostní studie může být rozdělena do tří částí, a to podle obsahové náplně 

každé z nich. Části jsou pojmenovány jako informační část, bezpečnostní systém v obci a 

opatření ke zlepšení současné situace. Obsahové náležitosti jsou rozebrány u jednotlivých 

částí. 

Informační část 

Tato část obsahuje popis zkoumaného území. Charakterizuje se poloha obce, 

složení obyvatelstva, doprava, technická vybavenost obce, týkající se dodávky vody, plynu, 

elektrické energie, systému kanalizace, služby v obci aj. V informační části o obci se dále 

uvádějí statistické údaje o MU a zpracování samotné analýzy. [19] 

Bezpečnostní systém v obci 

Jedná se o popis sil a prostředků, které se podílejí na zabezpečování bezpečnosti při 

vzniku MU. Tento popis může obsahovat jednak složky, které sídlí přímo na území 

zkoumané obce, nebo které do obce dojíždí. Jedná se především o zdravotnickou záchrannou 

službu, policii, hasiče a technické služby. [19] 

Opatření ke zlepšení současné situace 

Opatření, která budou navrhnuta ke zlepšení současného bezpečnostního systému 

obce, budou vycházet z analýzy rizik. Opatření mohou být zavedena v rámci prevence nebo 

přímo při zdolávání MU. Jedná se o činnosti, které mohou mít charakter stavebních prací až 

po organizační a administrativní činnosti. [19] 
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4 Popis obce Háj ve Slezsku 

V následující kapitole bude popsána obec Háj ve Slezsku z hlediska geografického, 

demografického, služeb, školství, zemědělství a podnikání, dopravy a technické 

vybavenosti. 

4.1 Geografie 

Obec Háj ve Slezsku se nachází v Moravskoslezském kraji na území ORP Opavy, 

kde tvoří její východní část. Nalézá se 15 km od města Opavy směrem na město Ostravu a 

pouhých 10 km vzdušnou čarou od státní hranice s Polskem. 

Katastrální území obce je ze západní strany obklopeno potokem Ohrozima, dále 

řekou Opavou, která tvoří severní hranici. Z východní a jižní strany je obec ohraničena 

výběžky Nízkého Jeseníku, které jsou z velké části pokryty listnatými lesy, s občasnými 

shluky jehličnatých stromů a z menší části jsou potom tvořeny poli a loukami.[1][2] 

Celkové katastrální území obce Háj ve Slezsku, se rozkládá na ploše 1 379 ha, tj. v 

přepočtu 13,79 km2. Délkový rozměr území je 7,2 km a šířka je 2,5 km.  

Nejvyšší nadmořskou výšku 363 m.n.m. má kopec Těžkovice. Nejnižší místo má 

220 m.n.m. a nachází se u splavu v místní části Jilešovice. Seskupení obcí a hranice katastru 

jsou patrné z Obrázku 1. [1] 

Obrázek 1 - Mapa Háje ve Slezsku  [podklad geoportal.gepro.cz]  
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Dalším možným způsobem, jak na rozdělení obce pohlížet, je rozdělení podle 

katastrálního území jednotlivých obcí. Rozložení katastrálních území je znázorněno na 

Obrázku 3, v Příloze 2. 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále HZS MSK) zaznamenává 

počet MU podle jednotlivých místních částí tak, jak je znázorněno na Obrázku 1. Při 

určování počtu obyvatel v jednotlivých místních částech jsou dostupná data rozdělena podle 

katastrů jednotlivých místních částí. Data podle tohoto dělení prezentuje Obecní úřad (dále 

OÚ) Háj ve Slezsku, a získává je z centrálního registru obyvatel. [23] 

Největším vodním tokem na popisovaném území je řeka Opava, která protéká 

mimo popisované obce, ale v některých místech se k nim přibližuje. Do tohoto vodního toku 

jsou přiváděny i potoky z jednotlivých obcí nebo jsou vyvedena ramena, která slouží, (nebo 

sloužila) k pohonu mlýna a k pohonu vodních elektráren a která se do řeky zpětně vlévají. 

Opava protékající korytem na území obce zdolává čtyři splavy – Lhota, Smolkov, Háj, 

Jilešovice. Řeka je dlouhá 129 km, avšak na území obce je její délka 11 km. V nejširším 

místě dosahuje až 12 m. [1] Průměrný roční průtok řeky je 13,7 m3/s a průměrný roční stav 

97 cm. [3] 

Územím obce také protéká několik potoků, které se vlévají do řeky Opavy. Jedná 

se o potok Ohrozima protékající Lhotou, bezejmenný potok mezi Lhotou a Smolkovem, 

potok Vesník ve Smolkově, potok Hrabyňka protékající Hájem, Hraniční potok, bezejmenný 

potok ze Svátek, Úsošský potok a Chabičovský potok. Dále se zde nacházejí malá jezera, 

která vznikla v důsledku těžby kamene a štěrku v minulém století. Součástí vodních ploch 

jsou také rybníky Valcha a Pacalov. [1] 

4.2 Demografie 

Počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu k 1. 1. 2015 je na katastrálním 

území Háje ve Slezsku 3297. Z tohoto počtu je 1703 žen a 1594 mužů. [4] 

Průměrný věk k 1. 1. 2014 je zde 43,6 let. U žen je průměrný věk 45,6 let a u mužů 

činní 41,6 let. Skladba a počet obyvatelstva v různých věkových skupinách je uveden 

v Tabulce 1 (viz níže). Věkové skupiny jsou stanoveny ve věku 0 – 14 let, 15 – 64 let a nad 

65 let a jsou rozděleny podle pohlaví. [5] 
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Tabulka 1 Přiřazení obyvatel k věkovým skupinám  [ČSÚ]  

 

Počet obyvatel v jednotlivých místních celcích k 1. 1. 2015 je pro místní část Lhota 

629, Háj a Chabičov 1416, Smolkov 917 a Jilešovice 335. Tato data poskytl OÚ v Háji ve 

Slezsku. Průměrný počet obyvatel Háje ve Slezsku ročně klesá. Ve věkových skupinách 

0 – 14 a 15 – 64 dochází k mírnému poklesu. Vzrůst však nastává u věkové skupiny (65 +). 

Z analýzy v Příloze 4 vyplývá, že celkový počet obyvatel v této skupině v roce 2025 

zaujme cca 25% z celkového množství obyvatel. Dnes je tomu přibližně 18 %. 

4.3 Zemědělství 

Většinu zemědělské půdy nacházející se v popisované oblasti zaujímá orná půda. 

Nejčastěji pěstovanou plodinou je řepka. Dalším pěstovanými plodinami jsou pšenice, řepa, 

brambory, mák a kukuřice. Louky tvoří asi jen čtvrtinu půdy a sezónně jsou sečeny na seno. 

Na území obce rozvíjí svou činnost tři zemědělské subjekty. Jedná se o AGRONET 

Smolkov, s. r. o., Josef Dihel a syn, spol. s r. o. a Ing. Radomil Moravec. V obci je 

zaznamenán také výskyt drobných zemědělců, kteří obhospodařují své pozemky jen pro 

vlastní potřebu a vykonávají tuto činnost u svého hlavního povolání, nebo jako hobby. 

4.4 Rozvoj podnikání 

Na území Háje ve Slezsku prozuje svou činnost několik podnikatelských subjektů. 

Jedná se o firmy Holuša montáže, s. r. o., která se zaměřuje na tyto činnosti: od zámečnictví 

přes výrobu kovových konstrukcí až po výrobu strojů a zařízení pro různá hospodářská 

odvětví. Dalšími představiteli této skupiny jsou firmy KOPA bojlery, truhlářské výrobky, 

spol. s r. o., stavebniny Jiří Návrat, truhlářství Kulaga, řeznictví Tichý s. r. o., 

moravskoslezské drůbežářské závody PROMT, a. s., a firma Moravia speed, s. r. o. [22] 

Pohlaví Muži Ženy 

Věkové skupiny 0 – 14 15 – 64 65+ 0 – 14 15 – 64 65+ 

Počet obyvatel 216 1113 263 219 1061 411 
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4.5 Služby 

V obci Háj ve Slezsku je poskytována rozmanitá škála služeb, která je stále 

rozšiřována. Služby zprostředkovává obec Háj ve Slezsku, soukromé subjekty, 

římskokatolická církev a místní spolky. 

Mezi důležité služby nacházející se v obci patří bezesporu služby zdravotní. V části 

Háj se nachází zdravotní středisko, které je sídlem praktického lékaře, dětského lékaře, 

zubního lékaře a gynekologa. V blízkosti zdravotního střediska je provozována lékárna. 

Velmi využívanou zdravotnickou službou, kterou nalezneme v místní části Chabičov, je také 

léčebná rehabilitace a masáže. 

Pro lepší přehled a orientaci je v obci Háj vybudované informační centrum, jehož 

součástí je také knihovna. Informace a služby občanům poskytuje také obecní úřad. 

Ve všech místních částech kromě Jilešovic se nachází prodejny smíšeného zboží 

COOP. V Háji je tato provozovna součástí obchodního domu Hanka, ve kterém sídlí také 

prodejce oblečení. Naproti je také provozována prodejna zeleniny a mastných výrobků. Pro 

rozšíření obchodních služeb je v Háji nově otevřena další prodejna smíšeného zboží 

s názvem Můj obchod. Prodej stavebnin a průmyslového zboží v části Háj nabízí firma 

Stavebniny Návrat, která mimo jiné vykupuje železný odpad a papír. V obci se uplatňují také 

další prodejny, mezi které patří např. květinářství, obuv, chovatelské potřeby a prodejna osiv. 

Ve všech částech obce jsou postaveny také restaurace a součástí některých z nich 

je i ubytování. V části Lhota je to mlýn U Vodníka Slámy a pohostinství U Ferdy, ve 

Smolkově je to Restaurace Smolkov a nově otevřená restaurace Slezský grunt. V Háji a 

Chabičově se nalézá Hotel pod Hůrkou, vinárna Roman Stoklasa, restaurace Na hřišti a další 

hospody. V Jilešovicích jsou restaurace Kamenec a Restaurace u Malurů. 

Na území obce má svou pobočku Česká pošta a bankomat České spořitelny 

umístěný u budovy informačního centra. 

Pro starší a nemohoucí občany je obcí zřízen Domov seniorů LUDMILA, a. s. ve 

Smolkově.  

V Háji nalezneme také kostel Svatého Valentina a na územích částí Lhota a 

Jilešovice jsou vybudovány kaple. Jako místo posledního odpočinku jsou zřízeny hřbitovy 

ve Lhotě, Smolkově, Jilešovicích a Háji. V poslední jmenované části je také postavena 

smuteční síň a krematorium.  
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Mezi další služby, které jsou v obci poskytovány, můžeme zařadit například 

opravny aut a jízdních kol, kadeřnictví, kosmetiku, tiskařské služby a dále firmy zabývající 

se lesnickými a zahradnickými činnostmi. 

Pro sportovní vyžití jsou zde vybudována fotbalová, volejbalová, nebo tenisová 

hřiště či nové sportovní středisko. Základní škola navíc nabízí možnost využití školní 

tělocvičny. 

4.6 Školství 

V obci Háj je postavena mateřská škola, jako příspěvková organizace obce, ve které 

jsou děti rozděleny do tří tříd po 25ti dětech. V prostorách mateřské školy mají děti 

k dispozici hřiště, průlezky a pískoviště. V budově se také nalézá školní jídelna s kuchyní, 

která dodává obědy i do základní školy. Další mateřské školy se nalézají ve Lhotě a ve 

Smolkově. Obě tato detašovaná pracoviště mají po jedné třídě s kapacitou 25 dětí. U všech 

jmenovaných zařízení jsou dosaženy maximální kapacitní stavy. Celkově je zde tedy 125 

dětí v mateřských školkách. [23] 

Naproti Mateřské školy v Háji se nachází zrekonstruovaná bezbariérová základní 

škola, ve které studují žáci od 1. do 9. třídy. Ze zadní části areálu školy je umístěno školní 

hřiště a v přední se nachází školní jídelna, která slouží pouze jako výdejna jídel. Počet žáků, 

kteří zde studují, je 225. Celkový počet zaměstnanců školy je 24. Výuku zajišťuje 19 

pedagogických pracovníků, z toho tři jsou vychovatelky. Zbylých pět osob jsou správní 

zaměstnanci. [23] 

Další vzdělávací zařízení zřízené v obci je ZUŠ Vladislava Vančury, kde se žáci 

učí hrát na různé hudební nástroje, nebo dále navštěvují zpěv, tanec či výtvarnému umění. 

4.7 Doprava 

Dopravu na území obce tvoří železniční a silniční síť. Silniční uzel zde vytváří obec 

Háj, do které vedou silnice III. třídy č. 4666 z Hrabyně a č. 46610 z Velké Polomi, které 

vedou ze silnice I. třídy č.11 mezi Opavou a Ostravou, a silnice č. 4676 z Dolního Benešova. 

Tyto silnice se napojují na silnici III. třídy č. 4673, táhnoucí se od Lhoty přes Smolkov, Háj, 

Chabičov a za ním se stáčí na Dobroslavice. Tím tvoří hlavní silniční páteř mezi obcemi. Na 
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Jilešovice pokračuje silnice III. třídy č. 4678, která se po průchodu Jilešovicemi opět 

napojuje na silnici č. 4673. [24] 

Při neprůjezdnosti silnice I. třídy č. 11 mezi Opavou a Ostravou, například kvůli 

častým nehodám v zatáčkách u Památníku v Hrabyni, se stává trasa z Velké Polomi přes 

Háj, Smolkov a Lhotu objízdnou trasou. Tím se zvyšuje frekvence projíždějících vozidel a 

zvyšuje se možnost dopravních nehod. 

Železniční dopravu tvoří jednokolejná trať směřující ze stanice Opava – východ do 

stanice Ostrava Svinov, a ta tvoří železniční koridor č. 321. [25] 

Stanice jsou umístěny ve Lhotě, Háji a v Jilešovicích. Nádraží v Háji je vybaveno 

vícekolejnou tratí určenou k míjení se protijedoucích vlaků. Počet kolejí je zde pět, ale dvě 

jsou slepé. Trať se táhne pomyslně podél řeky Opavy a kvůli přítokům této řeky je na 

několika místech přemostěna. 

Obec je elektrifikována, plynofikována a je zde zřízena vodovodní a kanalizační 

soustava. Dále je popsán také systém místního rozhlasu. Jednotlivé kategorie zde budou 

rozebrány samostatně v závislosti na místní části.  

4.8 Pitná voda 

Zásoba pitné vody pro obec Háj ve Slezsku je přiváděna z vodovodní nádrže 

Kružberk, vybudované na řece Moravici u obce Kružberk. Voda z nádrže je dále přiváděna 

tlakovým potrubím do úpravny vody v Podhradí, odkud je upravená pitná voda rozváděna 

štolovými přivaděči do koncových vodojemů a spotřebních míst. Jedním z těchto přivaděčů 

je Ostravský oblastní vodovod (dále jen OOV), kterým je také přiváděna voda do všech 

místních částí Háje ve Slezsku. [26] 

Pitná voda pro Lhotu je přiváděna z přivaděče do dvou podzemních vodojemů o 

objemu 150 m3 a 50 m3. Lhota nemá svůj zdroj vody, tudíž je 100% obyvatelstva zásobováno 

z veřejného vodovodu. [27] 

Do Smolkova je dodávána pitná voda z veřejného vodovodu OOV, který zásobuje 

vodojem o kapacitě 1500 m3 a který slouží také jako zásobárna vody pro Dolní Benešov a 

Zábřeh. Z této větve jsou pak dále zásobeny obce Hlučín, Kozmice a Jilešovice. Ty však 

mají své vlastní vodojemy. Ke smolkovskému vodojemu je napojena smolkovská rozvodná 

vodovodní síť. [27] 
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Pitná voda pro Háj je přiváděna z veřejného vodovodu OOV a je dopravována do 

podzemního vodojemu o objemu 250 m3. Dále je zásobována z vlastního zdroje, kde se 

podzemní voda jímá do studny, ze které je rozváděna do spotřebiště, a její přebytky jsou 

jímány ve dvou vodojemech o celkové kapacitě 80 m3. [27] 

Voda pro Chabičov je přiváděna z OOV, jímána ve vodojemu o objemu 50 m3 a 

dále pak rozváděna do spotřební sítě. [27] 

Pro Jilešovice je zdrojem vody OOV. Voda je nejprve přiváděna do smolkovského 

vodojemu o kapacitě 1500 m3. Voda je dále vedena do Dolního Benešova, odkud je 

vyvedena větev na Hlučín. Z přivaděče, který zásobuje Hlučín, vychází další větev, která 

zásobuje Kozmice a dále Jilešovice. Zde jsou dva vodojemy, jeden o kapacitě 100 m3 a druhý 

40 m3. [27] 

V Tabulce 2 je zobrazena zásoba vody, která je stanovena v Příloze 3, pro jednotlivé 

místní části. 

Tabulka 2 Zásoba vody  [autor] 

 

4.9 Elektroenergetika 

Elektřina je do obcí přiváděna ze dvou venkovních zdrojů vedením 22kV. Jedno 

z vedení je na trase z Velké Polomi přes dolní Benešov a Zábřeh. Toto vedení prochází přes 

katastrální území Chabičova, avšak neprochází přímo obcí. Proto je svedena větev z vedení 

vysokého napětí (dále VN) ze Zábřehu do místní části Smolkov, odkud je vedena do Háje a 

Chabičova. V případě poruchy na tomto vedení je zde záložní trasa vedoucí přímo z vedení 

VN, které je na území Chabičova a je vedeno k trafostanici u bývalého JZD v Chabičově, 

čímž je opět zajištěna dodávka elektřiny pro tyto místní celky. [23] 

Vedení VN ze Zábřehu směřuje dále na město Kravaře a mezi těmito obcemi je 

vyvedena odbočka na Lhotu. Ta vede přes místo, které je klasifikováno jako přírodní 

rezervace s bohatým lesním porostem, pojmenované jako Koutské a Kravařské louky. To 

znemožňuje vykácení volného koridoru na trase VN, což má za následek několikahodinové 

Místní část Lhota Háj a Chabičov Smolkov Jilešovice 

Zásoba vody ve 

dnech 
1,5 2 3 2 
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výpadky elektrického proudu z důvodu zpřetrhání drátů VN v místní části Lhota. V roce 

2012 byl výpadek proudu delší než 24 hodin. Lhota nemá žádný záložní okruh. [23] 

Jilešovice jsou napájeny z vedení VN na trase Dobroslavice – Kozmice, které 

prochází přes tuto obec. [23] 

Na území obce Háj ve Slezsku je umístěno 18 trafostanic 22/0,4 kV, z nichž je jedna 

umístěna v aktivní záplavové zóně. Jedná se o trafostanici umístěnou ve mlýně na 

Lhotě.[23] [28] 
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5 Zpracování analýzy 

Tato část bude sloužit pro popsání analýzy rizik místních celků a pro vytvoření 

vstupních dat. Proces provedení analýzy lze rozdělit do tří částí. 

První část slouží k přípravě vstupních dat analýzy. Příprava spočívá ve stanovení 

bezpečnostně významných objektů, popsání bezpečnostního vybavení obce, posouzení 

dostupnosti složek IZS a stanovení zdrojů rizik na zkoumaném území. 

Druhá část se soustřeďuje na provedení samotné analýzy. Analýza zvolená pro tuto 

práci se jmenuje analýza rizik územních celků a vychází z disertační práce [17]. Tato analýza 

se skládá ze tří dílčích analýz. Jedná se o analýzu ohrožení, zranitelnosti a připravenosti. 

Z výsledků analýzy se stanoví stupeň bezpečnosti obce. Jelikož se obec Háj ve Slezsku 

skládá z pěti místních celků, bude analýza prováděna pro jednotlivé místní části zvlášť. 

Místní celky Háj a Chabičov budou posuzovány dohromady. 

Poslední částí je návrh opatření ke snížení rizik, a tedy k dosažení větší bezpečnosti 

obce. Na Obrázku 2 je graficky znázorněn postup při provádění analýzy. 

Obrázek 2 Provedení analýzy [autor]  
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5.1 Bezpečnostní vybavení obce 

Obec Háj ve Slezsku je pro řešení mimořádných situací na svém katastrálním území 

vybavena vlastními výjezdovými jednotkami SDH obce. Následující údaje byly čerpány 

z ústního pohovoru s místostarostou obce. 

První výjezdovou jednotkou je jednotka sboru dobrovolných hasičů Lhota, 

zařazená jako JPO III, o síle 14 mužů se zásahovým vozidlem CAS K 25 Liaz 101K, 

dopravním vozidlem NISSAN Patrol, požární stříkačkou PPS-12, člunem n. SEVYLOR 

T – 68 motorem lodním závěsným Tohatsu M 5 a čerpadlem ECM 100 a dalším 

příslušenstvím. 

Dále je to jednotka sboru dobrovolných hasičů Smolkov, zařazená do JPO V, o síle 

11 mužů se zásahovým vozidlem CAS 25 Š 706 RTHP, automobilem Volkswagen 

Transporter, požární stříkačkou PS 12, požární stříkačkou PS 8, plovoucím čerpadlem 

Honda PH 800 GSV a dalším příslušenstvím. 

Obec nemá zřízenou obecní policii, a tak má k udržování veřejného pořádku a 

bezpečnosti uzavřenou spolupráci s PČR obvodního oddělení Hlučín. 

Pro řešení mimořádných událostí a krizových situací v obci je zřízena pracovní 

skupina, krizový štáb není zřízen. Složení pracovní skupiny: 

 Starosta 

 Místostarosta 

 Ředitel ZŠ 

 Ředitelka MŠ 

 Ředitel domova pro seniory Ludmila 

 Velitel JSDH Lhota 

 Velitel JSDH Smolkov 

 Starosta SDH Jilešovice 

 Zapisovatelka OÚ 

 Zapisovatelka OÚ v terénu 

Komunikace mezi členy pracovní skupiny a členy jednotek SDH probíhá mobilními 

telefony. 
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V budově obecního úřadu je vyčleněná místnost pro zasedání členů pracovní 

skupiny, která je vybavena výpočetním zařízením s přístupem k internetu a telefonem. 

Obec je připravena na evidenci údajů o přechodných změnách pobytů. K tomu má 

zpracovanou kartu s názvem Karta evidenčních údajů. 

Pro varování a informování obyvatelstva jsou ve všech místních částech 

elektronické sirény a místní rozhlas (kromě Jilešovic), dále se počítá s použitím webových 

stránek obce a přenosným megafonem. 

Pro evakuaci je naplánováno využít obecní prostory, jako jsou obecní sály, prostory 

základní školy a mateřských škol, sály hasičských zbrojnic apod. 

K zajištění nouzového přežití se plánuje s využitím jídelny mateřské školy a jídelny 

v Domově pro seniory Ludmila. 

Pro zajištění zdravotnické pomoci je v obci zřízeno zdravotní středisko a místní 

organizace ČČK. V případě potřeby jsou ochotni pomoci i další lékaři či zdravotničtí 

pracovníci, mající trvalý pobyt na území Háje ve Slezsku. 

Obec má finanční rezervu pro případ vzniku finančních výdajů spjatých s řešením 

mimořádné události či krizové situace. 

Dokumenty, které má obec vypracované, jsou Povodňový plán (poslední 

aktualizace v roce 2002) a Plán zajištěnosti obce Háj ve Slezsku (poslední aktualizace v roce 

2014). 

Pro případ povodní je v obci zřízena hlídková a povodňová službu a povodňová 

komise. V povodňovém plánu je rozepsána činnost a aktivace jednotlivých služeb a 

povodňové komise. 

Plán zajištěnosti obce Háj ve Slezsku, dokument, ve kterém jsou stručně popsány 

jednotlivá opatření obce, by se dal věcně rozdělit na textovou a přílohovou část. 

V textové části jsou zpracovány rizika ohrožující obec, složení pracovní skupiny 

včetně způsobu jejího svolávání, složení povodňové komise, popis pracoviště pracovní 

skupiny, zajištění ochrany obyvatelstva (varování, evakuace, stravování) zdravotní 

zabezpečení obce při KS, složení a jmenné seznamy členů JSDHO a jejich vybavení a 

zajištění veřejného pořádku. 

V přílohové části jsou mapy obce Háj ve Slezsku: mapa se znázorněnými 

záplavovými územími, mapa s vyznačenými místy náhradního ubytování a rozmístěním 

základen JSHDO a dále prospekty vydané HZS MSK, například o evakuaci, varování atd. 



 

30 

 

5.2 Vyskytující se Mimořádné události 

Počet MU v jednotlivých místních částech za sledované období 2006 – 2014 je 

uveden v Příloze 1. 

Od Roku 2010 se pojem větrná smršť a převažující povodeň, záplava nepoužívá a 

je nahrazena pojmem živelní pohroma.  

Procentuální zastoupení jednotlivých MU, které se udály na celém katastrálním 

území Háje ve Slezsku, zobrazuje Graf 1.  

Nejčastěji se vyskytující událostí je technická pomoc, která byla poskytnuta 104krát 

a představuje tak 54% všech vyskytujících se událostí. K požáru se vyjelo 31krát a 29krát 

k dopravní nehodě. Ostatní události se přihodily nanejvýš 6krát za celé sledované období na 

celém katastrálním území. 

Pod pojmem technická pomoc si lze představit například odstraňování spadlého 

lesního porostu, odklízení naplavenin bahna z místní komunikace, čerpání vody ze sklepů 

rodinných domů, požár jističe v rozvodné skříni, asistence při odstraňování nevybuchlé 

munice v lese aj. Tyto události samy o sobě nespadají do samostatné kategorie MU, ale 

z velké části se jedná o odstraňování následků zmiňovaných MU. Jako příklad lze uvést 

větrnou smršť, která přímo nezpůsobila škody na majetku nebo zdraví obyvatel obce, nýbrž 

způsobila polamy stromů a ty musely být odstraněny.  

Dopravní nehoda 

Ostatní pomoc
3%

Planý poplach
2%

Požár
16%

Větrná smršť
1%

Technická pomoc
54%

Technologická pomoc
0%

Únik ropných 
produktů

3%

Povodeň, záplava
3%

Dopravní nehoda 
železniční

2%
Únik plynu/aerosolu

1%

Procentuální zastoupení MU

Dopravní nehoda silniční Ostatní pomoc Planý poplach
Požár Větrná smršť Technická pomoc
Technologická pomoc Únik ropných produktů Povodeň, záplava

Graf 1 Zastoupení mimořádných událostí [autor]  
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Ostatní pomocí se pak rozumí transport pacienta v bezvládném stavu v lesním 

terénu. 

5.3 Možné druhy nebezpečí 

Pro obec Háj ve Slezsku byly sestaveny možné druhy nebezpečí. Vycházelo se z dat 

poskytnutých OÚ Háj ve Slezsku, z dat HZS MSK a místního šetření. Jelikož všechny 

uvedené zdroje nebezpečí se nemusí vyskytovat ve všech místních částech, jsou druhy 

nebezpečí uvedeny v Tabulce 3 spolu s informací, o výskytu pro každou místní část. Pokud 

se zdroj nebezpečí v daném místním celku nachází, je v tabulce uvedeno ano, pokud se 

nenachází, je uvedeno ne. 

Tabulka 3 Možné druhy nebezpečí [autor]  

 

Nebezpečí 

Místní část/výskyt 

Háj a 

Chabičov 

Smolkov Lhota Jilešovice 

Přirozená povodeň ano ano ano ano 

Zvláštní povodeň ano ano ano ano 

Sněhová kalamita ano ano ano ano 

Epidemie ano ano ano ano 

Epizootie ano ano ano ano 

Narušení dodávek el. energie ano ano ano ano 

Narušení dodávek pitné vody ano ano ano ano 

Větrná bouře, vichřice tornádo ano ano ano ano 

Dopravní nehoda silniční ano ano ano ano 

Dopravní nehoda železniční ano ne ano ne 

Požár ano ano ano ano 

Únik ropných produktů ano ano ne ano 

Únik plynu/aerosolu ne ne ano ano 
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Tabulka 3 shrnuje všechny MU, které se mohou na sledovaném území obce Háj ve 

Slezsku vyskytnout. Při provádění analýzy rizika územního celku budou hodnoceny všechny 

tyto události. 

5.4 Bezpečnostně významné objekty 

Jako bezpečnostně významný prvek je pro tuto práci chápán objekt, který při 

mimořádné události zvyšuje nebo snižuje bezpečnost obce, tzn. chrání/ohrožuje životy, 

zdraví, majetek nebo životní prostředí, nebo je sám schopen MU vyvolat. 

Seznam bezpečnostně významných objektů je uveden v Příloze 5. Bylo stanoveno 

75 bezpečnostně významných objektů pro celé katastrální území obce Háj ve Slezsku. Ty 

byly rozděleny do jednotlivých kategorií podle jejich charakteru využití a byly k nim 

přiřazeny hodnoty odpovídající jejich prospěšnosti. Na devět objektů bylo pohlíženo tak, že 

při jedné MU bezpečnost zvyšuje, avšak při jiné MU může bezpečnost obce snižovat, proto 

byly zařazeny do obou kategorií. Přehled jednotlivých kategorií je uveden v Tabulce 4. 

Tabulka 4 Bezpečnostně významné objekty [autor]  

Objekt Počet Objekt Počet 

Zvyšující bezpečnost (+) 29 Snižující bezpečnost (-) 55 

Zásobování potravinami 4 Zvýšený výskyt osob 34 

Nouzové ubytování/stravování 11 Výrobny 10 

Zdravotní služby 2 Neprospěšný objekt/prvek 11 

Prospěšný objekt/prvek 12 x 0 

 

Z Tabulky 4 je patrné, že v obci Háj ve Slezsku převažují objekty snižující 

bezpečnost. Největší zastoupení v této skupině tvoří objekty se zvýšeným počtem osob. 

V kategorii zvyšující bezpečnost jsou nejvíce zastoupeny prospěšné objekty/prvky. 

 

5.5 Zpracování analýzy rizik územních celků 

Analýza vychází z obecné definice rizika, doplněné o další parametr, který popisuje 

schopnost obce zdolat následky mimořádné události. Riziko se pak stanoví jako vzájemný 
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vztah mezi výsledkem analýzy ohrožení, analýzy zranitelnosti a analýzy připravenosti. 

Riziko se tedy určí podle vzorce (1). [17] 

 

𝑹 = 𝒇(𝑶, 𝒁, 𝑷)                                                                                                                    (1) 

 

R – riziko obce 

O – ohrožení obce 

Z – zranitelnost obce 

P – připravenost obce 

5.5.1 Analýza ohrožení 

Analýza ohrožení hodnotí významnost možného nebezpečí pro daný objekt, dopad 

rizika v určitém působišti a zohledňuje při tom jejich frekvenci výskytu a jejich sílu. [17] 

Pro analýzu ohrožení je potřeba zpracovat seznam MU, které se na daném území 

mohou vyskytnout a dále vyhodnotit jejich četnost výskytu a odhadnout, jakou plochu 

mohou ohrozit. Seznam MU pro obec Háj ve Slezsku je uveden v kapitole Možné druhy 

nebezpečí. 

Analýza je zpracována v Příloze 6. Výsledky analýzy popisuje následující Tabulka 

5, ve které je ohrožení vyjádřeno číselně, tedy kvantitativně, a je vyjádřeno pro každou MU 

a každý místní celek. 
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Tabulka 5 Výsledky analýzy ohrožení [autor]  

 

Z analýzy vyplývá, že všechny místní části jsou nejvíce ohroženy narušením 

dodávek pitné vody a el. energie. 

5.5.2 Analýza zranitelnosti 

Analýza zranitelnosti posuzuje škody, které mohou v daném území (obci) 

vzniknout při MU. Nejsou posuzovány jen škody materiální povahy, nýbrž i škody na zdraví 

obyvatel a kulturních statcích. [17] 

Do analýzy vstupují hodnoty, jako je počet obyvatel žijících na území daného 

místního celku, počet objektů na území daného místního celku a počet tzv. bezpečnostně 

významných prvků. 

Analýza zranitelnosti je vypracována v Příloze 7. Tabulka 6 zobrazuje hodnoty 

zranitelnosti jednotlivých místních celků. 

  

Druh MU 

Místní část 

Lhota Háj a Chabičov Smolkov Jilešovice 

Přirozená povodeň 3 3 3 3 

Zvláštní povodeň 3 3 3 2 

Sněhová kalamita 2 2 2 2 

Epidemie 3 3 3 3 

Epizootie 3 3 3 3 

Narušení dodávek el. energie 4 4 4 4 

Narušení dodávek pitné vody 4 4 4 4 

Větrná bouře, vichřice tornádo 2 3 2 2 

Dopravní nehoda silniční 3 3 3 3 

Dopravní nehoda železniční 3 3 není není 

Požár 3 3 3 3 

Únik plynu/aerosolu 3 není není 3 

Únik ropných produktů není 3 3 3 
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Tabulka 6 Výsledky analýzy zranitelnosti [autor]  

 

Je patrné, že všechny místní celky mají stejnou hodnotu zranitelnosti, tedy 

ohroženost osob a majetku ve všech místních částech je na stejné úrovni. 

5.5.3 Analýza připravenosti 

Analýza připravenosti se skládá ze dvou částí. V první části se posuzuje schopnost 

odezvy na MU a ve druhé části se charakterizuje schopnost obnovy po MU. Obnovou se 

nemyslí obnova do zcela původního stavu jako před MU, ale do stavu, kdy jsou obnoveny 

základní funkce území. Připravenost se dá potom charakterizovat jako schopnost 

bezpečnostního systému územního celku udržovat určitou úroveň reakce schopnosti zdrojů, 

lidských a materiálních k likvidaci MU a vytváření podmínek pro jeho obnovu. [17] 

Do analýzy vstupují hodnoty jako je úroveň varování obyvatelstva daného 

územního celku, dostupnost HZS, ZZS a PČR a schopnost obnovy území po konkrétní MU. 

Dostupnost Základních Složek IZS jsou uvedeny v Příloze 10. Analýza je pro všechny místní 

celky zpracovaná v Příloze 8. 

Tabulka 7 zobrazuje výstup u analýzy připravenosti jednotlivých místních částí na 

konkrétní MU. 

  

Sledovaná veličina 
Místní celek 

Lhota Háj a Chabičov Smolkov Jilešovice 

Analýza zranitelnosti 3 3 3 3 
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Tabulka 7 Výsledky analýzy připravenosti  [autor] 

 

5.5.4 Stanovení rizika 

Riziko bylo stanoveno podle výše zmiňovaného vzorce (1). Pro zhodnocení a 

interpretaci výsledků slouží Tabulka 8. Riziko je zde popsáno kvantitativně a kvalitativně. 

  Tabulka 8 Úroveň rizika [17] 

 

 

 

 

 

 

 

Druh MU 
Místní část 

Lhota Háj a Chabičov Smolkov Jilešovice 

Přirozená povodeň 2 2 2 2 

Zvláštní povodeň 2 2 2 2 

Sněhová kalamita 2 2 2 2 

Epidemie 3 3 3 3 

Epizootie 3 3 3 2 

Narušení dodávek el. energie 2 2 2 2 

Narušení dodávek pitné vody 2 2 2 2 

Větrná bouře, vichřice tornádo 2 2 2 2 

Dopravní nehoda silniční 2 2 2 2 

Dopravní nehoda železniční 2 2 není není 

Požár 2 2 2 2 

Únik plynu/aerosolu 2 není není 2 

Únik ropných produktů není 2 2 2 

Úroveň rizika 

kvantitativně kvalitativně 

1 až 4 velmi nízké 

5 až 9 nízké 

10 až 30 střední 

31 až 65 vysoké 

66 a více velmi vysoké 
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Výpočet rizika pro jednotlivé místní části je uveden v Příloze 9. Kvantitativní a 

kvalitativní vyjádření rizika pro jednotlivé MU a pro jednotlivé místní celky zobrazuje 

Tabulka 9. 

Tabulka 9 Výsledky analýzy rizik [autor]  

 

Výsledky z analýzy rizik jsou zaznačeny v Tabulce 9. Riziko pro jednotlivé místní 

celky bylo stanoveno jako střední. Na základě úrovně rizik všech místních celků bylo 

stanoveno riziko obce Háj ve Slezsku jako střední. To odpovídá úrovni zabezpečení obce. 

Druh MU 

Místní část 

Lhota Háj a Chabičov Smolkov Jilešovice 

Úroveň rizika 

kvalitativně/kvantitativně 

Přirozená povodeň střední/18 střední/18 střední/18 střední/18 

Zvláštní povodeň střední/18 střední/18 střední/18 střední/12 

Sněhová kalamita střední/12 střední/12 střední/12 střední/12 

Epidemie střední/27 střední/27 střední/27 střední/27 

Epizootie střední/27 střední/27 střední/27 střední/18 

Narušení dodávek el. energie střední/24 střední/24 střední/24 střední/24 

Narušení dodávek pitné vody střední/24 střední/24 střední/24 střední/24 

Větrná bouře, vichřice tornádo střední/12 střední/18 střední/12 střední/12 

Dopravní nehoda silniční střední/18 střední/18 střední/18 střední/18 

Dopravní nehoda železniční střední/18 střední/18 není není 

Požár střední/18 střední/18 střední/18 střední/18 

Únik plynu/aerosolu střední/18 není není střední/18 

Únik ropných produktů není střední/18 střední/18 střední/18 
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5.6 Zhodnocení analýzy 

Z analýzy bylo stanoveno riziko v obci jako střední. Tato úroveň rizika odpovídá 

rozpětí od 10 do 30 bodů. Proto lze z uvedených rizik uvést to nejnebezpečnější. Jako 

nejnebezpečnější rizika pro obec Háj ve Slezsku byla stanovena epidemie a epizootie. 

Epidemie a epizootie se díky své frekvenci mohou zařadit do kategorie MU s jiným 

výskytem než denním, tzn., že se nevyskytují alespoň 4krát ročně. I když se tyto dvě události 

na území obce ještě nevyskytly, je nutné s nimi počítat. Nebezpečnost spočívá ve velkém 

počtu postižených osob/zvířat, dlouhou dobou trvání a náročnosti na odstranění.  

Jako další méně nebezpečné události, byly stanoveny narušení dodávek pitné vody 

a elektrické energie. Z hlediska frekvence výskytu se také nejedná o MU s denním výskytem. 

Závažnost těchto událostí tkví v tom, že v případě narušení dodávek vody/el. 

energie by však byla postižena celá obec (popřípadě celá místní část/části). Doba na 

odstranění závady na el. vedení se může pohybovat řádově okolo několika hodin, v případě 

těžké poruchy i více než 24 hodin. Při těžší poruše na vodovodním potrubí se může jednat 

řádově o dny. 

Do další skupiny by se mohly zařadit zbývající události, které se na území obce 

nachází. Tyto by se daly zařadit do událostí s denním výskytem, tzn., že jejich výskyt je 

několikrát za rok. Z hlediska nebezpečnosti nemusí postihnout velké území a nemusí spáchat 

velké škody. Jejich frekvence je ale častá a vyžaduje si opakované vynakládání zdrojů, jak 

finančních, tak materiálních. Ve výsledku mohou tyto kumulované výdaje i převýšit náklady 

na odstraňování událostí popisovaných výše. 

5.7 Návrhy na zlepšení 

Nápravná opatření by bylo možno rozdělit na část administrativní a část praktickou. 

Do administrativní části je možno začlenit opatření, která se dají zavést v rámci prevence. 

Z hlediska trvání je možné tato opatření zavést téměř okamžitě. 

Jako první navrhované opatření je zveřejnění možných nebezpečí, vyskytujících se 

na území obce na internetových stránkách obce. Pro každý místní celek uvést konkrétní 

zdroje rizik a upozornit na nejčastější či nejnebezpečnější z nich. 
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Dokument nazvaný Plán zajištěnosti obce Háj ve Slezsku rozšířit o telefonní 

kontakty na PO, sídlící nebo mající místo provozovny na území obce Háj ve Slezsku, pro 

zefektivnění varování před hrozícím nebezpečím. 

Kontaktovat místní restaurace a ubytovací zařízení (které nejsou zřizovány obcí), a 

počítat s nimi jako s možnými prostředky pro náhradní stravování a ubytování. Možnou 

spolupráci potvrdit smlouvou a uvést odkaz v dokumentu Plán zajištěnosti obce Háj ve 

Slezsku. 

Kontaktovat místní PO a požádat je o možnou spolupráci při řešení MU a při 

odstraňování následků MU. Spolupráci potvrdit smlouvou a uvést v dokumentu Plán 

zajištěnosti obce Háj ve Slezsku. 

Při varování nebo informování obyvatelstva místním rozhlasem zajistit varování a 

informování také v odlehlejších místech, ve kterých není dostatečné pokrytí signálem 

místního rozhlasu. Pověřit osoby, které za toto budou nést zodpovědnost, a stanovit způsob 

jejich aktivace, způsob a trasu pro náhradní varování. Toto uvést v dokumentu Plán 

zajištěnosti obce Háj ve Slezsku. 

Při dlouhodobém přerušení dodávky el. energie pověřit osoby, které budou 

odpovědné za náhradní způsob varování. Způsob a trasu náhradního varování a způsob 

aktivace těchto osob pro jednotlivé místní celky uvést v dokumentu Plán zajištěnosti obce 

Háj ve Slezsku. 

Pro případ povodní aktualizovat Povodňový plán v tištěné formě. Plán poté 

průběžně aktualizovat při každé změně údajů, jinak nejméně jednou za rok. 

Při konání obecních akcí aktivně využívat místní spolek ČČK pro zajištění 

zdravotnické pomoci. 

V rámci preventivních opatření, avšak z hlediska trvání zavedení opatření 

dlouhodobějšího, by bylo možno zavést následující opatření. 

Pro místní celek Lhota vybudovat systém náhradního zásobování el. energií v 

případě poruchy na stávajícím vedení. 

Dalším možným opatřením je výměna staršího vybavení jednotek SDH Lhota a 

Smolkov za novější, avšak s ohledem na finanční stav obce. 

Pro případ výskytu krizové situace zřídit krizový štáb obce jako pracovní orgán 

starosty což by zefektivnilo řešení vzniklých krizových situací. 

 



Závěr 

Tato práce se zabývala bezpečnostní studií obce Háj ve Slezsku. Byla zde popsána 

obec Háj ve Slezsku, její místní části, a to z hlediska geografického i demografického. 

Hospodářskou a vzdělanostní povahu obce a jejích částí poskytl přehled o školství, službách, 

rozvoji podnikání, dopravě a zemědělství. Nedílnou součástí každé obce je její technická 

vybavenost. Technickou vybaveností je myšleno zabezpečení dodávek el. energie a vody. 

Dalším krokem bylo provedení analýzy rizik územních celků. Aby bylo možné 

analýzu provést, byla potřeba vstupních dat. Ta byla sestavena z dat poskytnutých OÚ Háj 

ve Slezsku, HZS MSK a vlastního výzkumu. Pro jednotlivé místní celky tak byl vytvořen 

seznam rizik.  

Následně byl seznam rizik pro jednotlivé místní části zpracován v analýze rizik 

územních celků. Z výsledků analýzy pak byla stanovena bezpečnostní úroveň obce Háj ve 

Slezsku jako střední. Tato úroveň odpovídá momentálnímu stupni zavedených 

bezpečnostních opatření. 

Z výsledku analýzy pak byla stanovena bezpečnostní opatření, která by měla úroveň 

bezpečnosti obce zvýšit. Ta byla rozdělena do skupin. První skupinu tvoří preventivní 

opatření krátkodobého charakteru. Do této skupiny patří například zveřejnění seznamu 

možných rizik na území obce na obecním webu. 

Další skupinu tvoří preventivní opatření střednědobého až dlouhodobého 

charakteru. Z této kategorie je možno uvést zajištění náhradního zásobování el. energií pro 

místní část Lhotu. 

Pro zefektivnění zdolávání krizové situace bylo navrhnuto jako opatření zřízení 

krizového štábu obce. 
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Příloha 1 

Celkový počet Mimořádných událostí 

 

Data uvedená v Tabulce 10 jsou celkovým součtem MU za sledované období 

2006 – 2014. Z důvodu rozsáhlosti práce zde nejsou rozepsány MU v jednotlivých letech. 

Data do tabulky poskytl HZS Moravskoslezského kraje. 

Tabulka 10 Celkový počet MU  [HZS MSK] 

 

Události jako ostatní a technická pomoc jsou vysvětleny v kapitole Vyskytující se 

MU (viz kapitola 5 Zpracování analýzy). 

Druh MU 

Místní celky 

Celkem 
Háj a 

Chabičov 
Jilešovice Lhota Smolkov 

Dopravní nehoda silniční 16 2 2 9 29 

Ostatní pomoc 3 3 0 0 6 

Planý poplach 3 0 1 0 4 

Požár 18 2 2 9 31 

Větrná smršť 1 0 0 1 2 

Technická pomoc 55 7 11 31 104 

Technologická pomoc 1 0 0 0 1 

Únik ropných produktů 3 1 0 1 5 

Povodeň, záplava 1 1 3 1 6 

Dopravní nehoda železniční 1 0 2 0 3 

Únik plynu/aerosolu 0 1 1 0 2 

Celkem 102 17 22 52 193 



 

 

Příloha 2 

Vymezení katastrálních území místních částí 

 

Na rozdělení obce Háj ve Slezsku lze pohlížet z hlediska katastrálních území. Podle 

tohoto dělení se například uvádí, kolik obyvatel žije na jednotlivých katastrálních územích. 

 

 

Na Obrázku 3 je zakresleno katastrální území Háje ve Slezsku modrou tlustou plnou 

čarou. Střídavě zvýrazněné a nezvýrazněné plochy znázorňují katastrální území místních 

celků. Ty jsou od sebe odděleny zelenou plnou tlustou čarou, která znázorňuje hranici mezi 

katastry. Červený kruh znázorňuje umístění místního celku Háj. Takto je i vymezen 

dopravními cedulemi s označením obce. Z tohoto je ale patrné, že se vyskytuje na 

katastrálním území Smolkova a Chabičova ve Slezsku. Žlutě zvýrazněné ulice můžeme 

nazvat jako katastrální území Háje, ale ve skutečném měřítku je tato plocha nevýznamná a 

neměří ani jeden hektar. 

  

Obrázek 3 Katastrální území jednotlivých místních částí  [podklad geoportal.gepro.cz]  

 

Graf 2 Vývoj v  počtu obyvatel s  výhledem do roku 2024 [autor]Obrázek 4 Katastrální 

území jednotlivých místních částí  [podklad geoportal.gepro.cz]  



 

 

Příloha 3 

Spotřeba vody 

 

V této příloze je podrobně rozebráno zásobování vodou pro jednotlivé místní celky. 

Cílem je určit, kolik dní by vydržely jednotlivé místní celky se zásobou vody, kterou mají 

k dispozici ve svých vodojemech, při přerušení dodávky vody z OOV. Při určování zásoby 

vody se počítá s plnou kapacitou vodojemu a nesníženou spotřebou vody. 

Roční spotřeba, která zde byla uvedena u každé místní části, představuje kategorii 

„voda určená k realizaci“, tzn. voda, která skutečně z vodojemu odteče. Toto číslo bude vždy 

vyšší, než voda fakturovaná pro obyvatelstvo, která udává součet spotřeby vody všech 

domácností (známé jako opisy vody). Rozdíl mezi těmito čísly tvoří jednak rozdíly 

v odchylkách při měření z odtoku na vodojemu a při měření na přítoku do domácnosti, a 

jednak také ztráty v netěsnosti potrubí. Je zde právě počítáno i se ztrátami vody. 

 

Lhota 

Při určování zásoby vody pro všechny místní části se vycházelo z dat, které 

poskytly Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s. (dále SmVaK). Určení 

zásoby vody pro Lhotu popisuje Tabulka 11. 

Tabulka 11 Zásoba vody –  Lhota [autor]  

 

Kapacita vodojemu, který zásobuje vodou místní celek Lhotu, by vystačil pro 

místní obyvatelstvo na 1,5 dne při nesnížené spotřebě vody. Ze všech hodnocených místních 

částí je toto nejkratší časový úsek. Proto je prioritně potřeba začít s nouzovou dodávkou 

vody právě zde. 

  

Počet obyvatel 629 

Kapacita vodojemu 200 m3  

Spotřeba za rok 2014 43, 987 tis. m3 

Denní průměrná spotřeba 120,51 m3 

Zásoba vody ve dnech 1,5 dne 



 

 

Jilešovice 

Odhad zásoby vody pro Jilešovice popisuje Tabulka 12. 

Tabulka 12 Zásoba vody –  Jilešovice [autor] 

 

Zásoba vody pro Jilešovice byla stanovena na 2 dny. 

 

Háj a Chabičov 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., pohlížejí na Háj, Smolkov a 

Chabičov, jako na jeden celek a tudíž i roční spotřebu vody evidují pro tyto tři místní celky 

dohromady. Proto spotřeba vody, která činila v roce 2014 109,994 tis. m3 vody, byla 

rozpočítána na jednoho obyvatele za rok a za den a následně pak vynásobena počtem 

obyvatel v dané místní části. Místní části Háj a Chabičov byly posuzovány dohromady. 

Údaje jsou zaznamenány v Tabulce 13. 

Tabulka 13 Zásoba vody –  Háj a Chabičov [autor] 

 

Pro Háj a Chabičov byla stanovena zásoba vody na 2 dny. Z hlediska nepřesnosti 

výpočtu byl výsledek zaokrouhlen směrem dolů. 

  

Počet obyvatel 335 

Kapacita vodojemu 140 m3 

Spotřeba za rok 2014 21,896 tis. m3 

Denní průměrná spotřeba 59,99 m3 

Zásoba vody ve dnech 2 dny 

Počet obyvatel 1416 

Kapacita vodojemu 380 m3 

Spotřeba za rok 2014 66, 760 tis. m3 

Denní průměrná spotřeba 182,90 m3 

Zásoba vody ve dnech 2 dny 



 

 

Smolkov 

Spotřeba vody pro místní celek Smolkov byla stanovena z výpočtu popisovaného u 

místního celku Háj a Chabičov. Jelikož je ze smolkovského vodojemu zásoben i Dolní 

Benešov, pod který spadá i Zábřeh, bylo nutno stanovit i spotřebu vody pro tyto obce. 

Z celkové denní spotřeby pro Smolkov a Dolní Benešov pak bylo možné určit zásobu vody 

pro tyto obce. Tu ukazuje Tabulka 14. 

Tabulka 14 Zásoba vody –  Smolkov [autor] 

 

Zásoba vody pro Smolkov a Dolní Benešov se Zábřehem byla stanovena na 3 dny. 

Zaokrouhlení vlivem nepřesností proběhlo směrem dolů. 

 

Další Tabulka 15 ukazuje celkovou spotřebu vody pro všechny místní části od roku 

2004 do roku 2014. Jedná se o vodu určenou k realizaci. 

Tabulka 15 Celková spotřeba vody v  letech 2004 –  2014 [SmVaK] 

 

Z údajů v Tabulce 15 vyplývá, že spotřeba vody každoročně stoupá, a to i přes 

každoroční mírný pokles obyvatel (viz příloha 4). 

  

Počet obyvatel 917 

Kapacita vodojemu 1500 

Spotřeba za rok 2014 Smolkov 43,234 tis. m3 

Spotřeba za rok 2014 Dolní Benešov 137,497 tis. m3 

Denní průměrná spotřeba Smolkov 118,45 m3 

Denní průměrná spotřeba Dolní Benešov 376,70 m3 

Denní průměrná spotřeba celkem 495,15 m3 

Zásoba vody ve dnech 3 dny 

rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Spotřeba 

vody 

(tis. m3) 

140,4 137,8 147,9 142,1 147,4 141,9 135,1 150,1 165,1 166,1 175,9 



 

 

Příloha 4 

Vývoj v počtu obyvatel 

 

Následující Tabulka 16 popisuje změny v počtu obyvatel na sledovaném území 

obce Háj ve Slezsku v jednotlivých letech od roku 2004 do roku 2014. Údaje odpovídají 

počtu obyvatel vždy k 1. 1. daného roku. Data v Tabulky 16 pochází ze statistik počtů 

obyvatel v obcích a jsou zveřejňovány na stránkách Českého statistického úřadu (dále ČSÚ). 

Tabulka 16 Vývoj obyvatel v  letech 2004 –  2014 [ČSÚ]  

 

Hodnoty z Tabulky 16 znázorňuje Graf 2 (viz níže). Ten je doplněn o zjednodušený 

odhad ve vývoji jednotlivých skupin obyvatelstva v následujících letech. Pokud bude 

pokračovat trend ve vývoji obyvatel na území Háje ve Slezsku stejnou tendencí, jakou je 

tomu dosud, dá se předpokládat pokles v celkovém počtu obyvatelstva přibližně na 3200. 

Dále se dá předpokládat úbytek v počtu osob ve skupinách 0 – 14 a 15 – 64 let. Výrazný 

nárůst se vyskytuje ve věkové skupině 65 +, a to až na hodnotu okolo 800 osob.  

Rok Počet obyvatel 0 – 14 15 – 64 64 + 

2004 3322 470 2303 549 

2005 3332 479 2297 556 

2006 3301 472 2266 563 

2007 3301 447 2251 576 

2008 3292 454 2247 591 

2009 3293 460 2232 601 

2010 3289 447 2234 608 

2011 3281 442 2229 610 

2012 3281 426 2238 617 

2013 3283 431 2217 635 

2014 3283 435 2174 674 



 

 

Z uvedených hypotéz vyplývá, že Háj ve Slezsku je stárnoucí obcí. Očekává se 

zvýšená potřeba služeb pro starší občany, proto je třeba dbát na lepší zajištění těchto služeb. 

Při potřebě spolupráce obyvatel se záchrannými složkami může dojít k jejímu zhoršení, než 

vyplývá z dosavadního zjištění. 
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Příloha 5 

Bezpečnostně významné objekty 

 

Další Tabulka č. 17 uvádí bezpečnostně významné objekty na území obce Háj ve Slezsku. Ty byly vybrány z popisu charakteristiky 

obce. Níže uvedené objekty určitým způsobem přispívají nebo zhoršují bezpečnostní situaci v obci při vzniku nebo v průběhu mimořádné 

události, nebo jí samy mohou vyvolat. 

   Tabulka 17 Přehled  bezpečnostně významných prvků [autor]  

Pořadí Bezpečnostně významný prvek Prospěšnost Charakter využití Umístění 

1. ZUŠ Vladislava Vančury - Zvýšený výskyt osob Háj a Chabičov 

2. Rehabilitace - Zvýšený výskyt osob Háj a Chabičov 

3. Informační centrum, knihovna - Zvýšený výskyt osob Háj a Chabičov 

4. Roman Stoklasa - Zvýšený výskyt osob Háj a Chabičov 

5. U Jury - Zvýšený výskyt osob Háj a Chabičov 

6. Česká pošta - Zvýšený výskyt osob Háj a Chabičov 

7. Kostel Svatého Valentina - Zvýšený výskyt osob Háj a Chabičov 

8. Hřbitov - Zvýšený výskyt osob Háj a Chabičov 

9. Krematorium - Zvýšený výskyt osob Háj a Chabičov 

10. Fotbalové hřiště - Zvýšený výskyt osob Háj a Chabičov 



 

 

11. Vlakové nádraží - Zvýšený výskyt osob Háj a Chabičov 

12. Regulační stanice plynu - Neprospěšný objekt/prvek Háj a Chabičov 

13. Čistička odpadních vod - Neprospěšný objekt/prvek Háj a Chabičov 

14. Sběrný dvůr - Neprospěšný objekt/prvek Háj a Chabičov 

15. Stavebniny Návrat - Výrobna Háj a Chabičov 

16. Moravskoslezské drůbežářské závody 

PROMT, a. s. 

- Výrobna Háj a Chabičov 

17. Řeznictví Tichý, s. r. o. - Výrobna Háj a Chabičov 

18. Holuša montáže, s. r. o. - Výrobna Háj a Chabičov 

19. KOPA bojlery, truhlářské výrobky, spol. s r. o. - Výrobna Háj a Chabičov 

20. Radomil Moravec Ing. - Výrobna Háj a Chabičov 

21. Moravia speed, s. r. o.  - Výrobna Háj a Chabičov 

22. Trafostanice 22/0,4 kV - Neprospěšný objekt/prvek Háj a Chabičov 

23. Podzemní vodojemy - Neprospěšný objekt/prvek Háj a Chabičov 

24. Nákupní středisko Hanka + Zásobování potravinami Háj a Chabičov 

25. Prodejna smíšeného zboží + Zásobování potravinami Háj a Chabičov 

26. Školní jídelna + Nouzové ubytování/stravování Háj a Chabičov 

27. Školní kuchyně + Nouzové ubytování/stravování Háj a Chabičov 



 

 

28. Zdravotní středisko + Zdravotní služby Háj a Chabičov 

29. Lékárna + Zdravotní služby Háj a Chabičov 

30. Obecní úřad + Prospěšný objekt/prvek Háj a Chabičov 

31. Místní rozhlas + Prospěšný objekt/prvek Háj a Chabičov 

32. Elektronické sirény + Prospěšný objekt/prvek Háj a Chabičov 

33. Mateřská škola Háj +/- Nouzové ubytování/stravování/zvýšený 

výskyt osob 

Háj a Chabičov 

34. Základní škola +/- Nouzové ubytování/stravování/zvýšený 

výskyt osob 

Háj a Chabičov 

35. Hotel Pod Hůrkou +/- Nouzové ubytování/stravování/zvýšený 

výskyt osob 

Háj a Chabičov 

36. Restaurace Na Hřišti +/- Nouzové ubytování/stravování/zvýšený 

výskyt osob 

Háj a Chabičov 

37. Restaurace Kamenec - Zvýšený výskyt osob Jilešovice 

38. U Malurů - Zvýšený výskyt osob Jilešovice 

39. Kaple - Zvýšený výskyt osob Jilešovice 

40. Hřbitov - Zvýšený výskyt osob Jilešovice 

41. Hřiště - Zvýšený výskyt osob Jilešovice 

42. Vlaková stanice - Zvýšený výskyt osob Jilešovice 

43. Josef Dihel a syn, spol. s r. o. - Výrobna Jilešovice 



 

 

44. Trafostanice 22/0,4 kV - Neprospěšný objekt/prvek Jilešovice 

45. Podzemní vodojemy - Neprospěšný objekt/prvek Jilešovice 

46. Most Jilešovice – Kozmice + Prospěšný objekt/prvek Jilešovice 

47. Elektronické sirény + Prospěšný objekt/prvek Jilešovice 

48. U Ferdy - Zvýšený výskyt osob Lhota 

49. Kaple - Zvýšený výskyt osob Lhota 

50. Hřbitov - Zvýšený výskyt osob Lhota 

51. Hřiště - Zvýšený výskyt osob Lhota 

52. Vlaková stanice - Zvýšený výskyt osob Lhota 

53. Truhlářství Kulaga - Výrobna Lhota 

54. Podzemní vodojemy - Neprospěšný objekt/prvek Lhota 

55. Trafostanice 22/0,4 kV - Neprospěšný objekt/prvek Lhota 

56. Prodejna smíšeného zboží COOP + Zásobování potravinami  Lhota 

57. Most Lhota – Mokré Lazce + Prospěšný objekt/prvek Lhota 

58. Hasičská zbrojnice s JPO + Prospěšný objekt/prvek Lhota 

59. Místní rozhlas + Prospěšný objekt/prvek Lhota 

60. Elektronické sirény + Prospěšný objekt/prvek Lhota 



 

 

 .

61. Mateřská škola +/- Nouzové ubytování/stravování/zvýšený 

výskyt osob 

Lhota 

62. Mlýn u vodníka Slámy +/- Nouzové ubytování/stravování/zvýšený 

výskyt osob 

Lhota 

63. Restaurace Smolkov - Zvýšený výskyt osob Smolkov 

64. Hřbitov - Zvýšený výskyt osob Smolkov 

65. Hřiště - Zvýšený výskyt osob Smolkov 

66. AGRONET Smolkov, a. s. - Výrobna Smolkov 

67. Trafostanice 22/0,4 kV - Neprospěšný objekt/prvek Smolkov 

68. Podzemní vodojemy - Neprospěšný objekt/prvek Smolkov 

69. Prodejna smíšeného zboží COOP + Zásobování potravinami Smolkov 

70. Hasičská zbrojnice s JPO + Prospěšný objekt/prvek Smolkov 

71. Místní rozhlas + Prospěšný objekt/prvek Smolkov 

72. Elektronické sirény + Prospěšný objekt/prvek Smolkov 

73. Mateřská škola Smolkov +/- Nouzové ubytování/stravování/zvýšený 

výskyt osob 

Smolkov 

74. Slezský grunt +/- Nouzové ubytování/stravování/zvýšený 

výskyt osob 

Smolkov 

75. Domov seniorů Ludmila +/- Nouzové ubytování/stravování/zvýšený 

výskyt osob 

Smolkov 



 

 

Je zde uvedeno 75 objektů zvyšující či snižující bezpečnost na území obce Háj ve 

Slezsku. Objekty snižující bezpečnost jsou označeny znaménkem -, objekty zvyšující 

bezpečnost jsou označeny znaménkem +. Pokud se u některých objektů vyskytují obě 

znaménka, tato znaménka se neruší, nýbrž jejich prospěšnost (+/-) vyplývá z charakteru jeho 

využití a druhu MU.  

Například mateřská škola, která má charakter využití se zvýšeným výskytem osob, 

by při požáru v jejím okolí zhoršovala podmínky pro zásah, avšak při povodních tento objekt 

může poskytnout své ubytovací prostory pro případné evakuované osoby, a je mu tedy 

přiřazena i kategorie nouzové ubytování/stravování. Ostatní objekty jsou posuzovány 

analogicky. 

  



 

 

Příloha 6 

Analýza ohrožení 

 

Ohrožení pro jednotlivé místní části se vypočte podle vzorce (2). Do analýzy 

ohrožení se promítá frekvence dané mimořádné události a její dopad na zkoumané území. 

 

𝑶 = (𝑭 + 𝑫)/𝟐                                                                                                                         (2) 

 

O – ohrožení obce 

F – frekvence výskytu MU 

D – dopad MU 

 

Pro určení frekvence výskytu MU byla sestavena následující Tabulka 18. Zde je 

vymezen počet událostí za určité období a k tomu je přiřazeno číselné a slovní vyjádření. 

 

Tabulka 18 Frekvence výskytu MU [17] 

 

Při určování frekvence se vycházelo ze statistických dat pro jednotlivé místní celky. 

Pokud se za sledované období (9 let) stala jednotlivá událost každý rok, alespoň 1x, 

odpovídala tato skutečnost hodnotě 1x za 1 rok. Pokud se za sledované období objevila daná 

událost alespoň jednou, avšak ne každoročně, byla posuzována jako 1krát za 10 let. Pokud 

se daná událost na území ještě nevyskytla, byla hodnocena jako 1krát za 300 let. Frekvence 

ostatních událostí byla odhadnuta na základě vlastního šetření. 

Pro posouzení dopadu MU byla vypracována níže uvedená Tabulka 19. Dopad MU 

se tak hodnotí podle plochy, kterou daná MU může zasáhnout.  

Oblast Vymezení Slovně Číselně (F) 

Frekvence 

výskytu MU 

1x za 1 rok velmi vysoká 5 

1x za 10 let vysoká 4 

1x za 30 let střední 3 

1x za 100 let nízká 2 

1x za 300 let velmi nízká 1 



 

 

Velikost dopadu jednotlivých MU byla stanovena na základě informací 

poskytnutých OÚ Háj ve Slezsku, HZS MSK a zpráv ze zásahu místních jednotek SDH. 

Tabulka 19 Dopad MU [17] 

 

Následně budou tyto hodnoty zpracovány pro jednotlivé místní celky. 

 

Lhota 

V níže uvedené Tabulce 20 jsou vypsány MU vyskytující se na území místní části 

Lhota. Slovně je zde vyjádřena plocha, kterou může daná MU zasáhnout, a k ní je přiřazena 

hodnota (D) z Tabulky 19 (viz výše). 

Podobně je zde charakterizována frekvence. K frekvenci je přiřazena hodnota (F) 

z Tabulky 18 (viz výše). 

Z těchto hodnot je pro každou MU dopočtena hodnota ohrožení (O) podle vzorce 

(2). Jelikož hodnota ohrožení (O) nevyšla celočíselně, je přidána i sloupec se zaokrouhlenou 

hodnotou ohrožení (O). 

  

Oblast Vymezení Slovně Číselně (D) 

Dopad MU 

bez ohrožení nebo jednotlivé objekty malý 1 

malá část obce (do 10 % objektů nebo plochy) nízký 2 

velká část obce (do 60 % objektů nebo plochy) střední 3 

celá obec (nad 60 % objektů nebo plochy) vysoký 4 

přesahuje obec velmi vysoký 5 



 

 

Tabulka 20 Analýza ohrožení –  Lhota [autor]  

 

Místní část Lhota je nejvíce ohrožena narušením dodávky el. energie. 

  

Hodnocená MU Plocha Frekvence 
Hodnota 

(D) 

Hodnota 

(F) 

Ohrožení 

(O) 

Zaokrouhlená 

hodnota (O) 

Přirozená povodeň 
malá část 

obce 
1 za 10 let 2 4 3 3 

Zvláštní povodeň celá obec 
nevyskytla 

se 
4 1 2,5 3 

Sněhová kalamita 
malá část 

obce 

nevyskytla 

se 
2 1 1,5 2 

Epidemie celá obec 
nevyskytla 

se 
4 1 2,5 3 

Epizootie celá obec 
nevyskytla 

se 
4 1 2,5 3 

Narušení dodávek 

el. energie 
celá obec 1 za 10 let 4 4 4 4 

Narušení dodávek 

pitné vody 
celá obec 1 za 30 let 4 3 3,5 4 

Větrná bouře, 

vichřice, tornádo 

malá část 

obce 

nevyskytla 

se 
2 1 1,5 2 

Dopravní nehoda 

silniční 

jednotlivé 

objekty 
1 za 10 let 1 4 2,5 3 

Dopravní nehoda 

železniční 

jednotlivé 

objekty 
1 za 10 let 1 4 2,5 3 

Požár 
jednotlivé 

objekty 
1 za 10 let 1 4 2,5 3 

Únik plynu/aerosolu 
jednotlivé 

objekty 
1 za 10 let 1 4 2,5 3 



 

 

Háj a Chabičov 

Pro místní celky Háj a Chabičov byla níže vypracována Tabulka 21. Hodnocení zde 

probíhalo stejným způsobem jako v předchozím případě. 

Tabulka 21 Analýza ohrožení –  Háj a Chabičov [autor] 

 

Háj a Chabičov jsou nejvíce ohroženy narušením dodávek pitné vody a el. energie. 

Hodnocená MU Plocha Frekvence 
Hodnota 

(D) 

Hodnota 

(F) 

Ohrožení 

(O) 

Zaokrouhlená 

hodnota (O) 

Zvláštní povodeň celá obec 
nevyskytla 

se 
4 1 2,5 3 

Sněhová kalamita 
malá část 

obce 

nevyskytla 

se 
2 1 1,5 2 

Epidemie celá obec 
nevyskytla 

se 
4 1 2,5 3 

Epizootie celá obec 
nevyskytla 

se 
4 1 2,5 3 

Narušení dodávek 

el. energie 
celá obec 1 za 30 let 4 3 3,5 4 

Narušení dodávek 

pitné vody 
celá obec 1 za 30 let 4 3 3,5 4 

Větrná bouře, 

vichřice, tornádo 

malá část 

obce 
1 za 10 let 2 4 3 3 

Dopravní nehoda 

silniční 

jednotlivé 

objekty 
1 za rok 1 5 3 3 

Dopravní nehoda 

železniční 

jednotlivé 

objekty 
1 za 10 let 1 4 2,5 3 

Požár 
jednotlivé 

objekty 
1 za rok 1 5 3 3 

Únik ropných 

produktů 

jednotlivé 

objekty 
1 za 10 let 1 4 2,5 3 



 

 

Smolkov 

Pro místní celek Smolkov byla sestavena Tabulka 22 (viz níže), jejíž hodnocení 

probíhalo stejně jako v předchozích případech. 

Tabulka 22 Analýza ohrožení –  Smolkov [autor] 

 

Smolkov je nejvíce ohrožen narušením dodávek pitné vody a el. energie. 

  

Hodnocená MU Plocha Frekvence 
Hodnota 

(D) 

Hodnota 

(F) 

Ohrožení 

(O) 

Zaokrouhlená 

hodnota (O) 

Přirozená povodeň 
malá část 

obce 
1 za 10 let 2 4 3 3 

Zvláštní povodeň celá obec 
nevyskytla 

se 
4 1 2,5 3 

Sněhová kalamita 
malá část 

obce 

nevyskytla 

se 
2 1 1,5 2 

Epidemie celá obec 
nevyskytla 

se 
4 1 2,5 3 

Epizootie celá obec 
nevyskytla 

se 
4 1 2,5 3 

Narušení dodávek 

el. energie 
celá obec 1 za 30 let 4 3 3,5 4 

Narušení dodávek 

pitné vody 
celá obec 1 za 30 let 4 3 3,5 4 

Větrná bouře, 

vichřice, tornádo 

malá část 

obce 
1 za 10 let 2 1 1,5 2 

Dopravní nehoda 

silniční 

jednotlivé 

objekty 
1 za rok 1 5 3 3 

Požár 
jednotlivé 

objekty 
1 za rok 1 5 3 3 

Únik ropných 

produktů 

jednotlivé 

objekty 
1 za 10 let 1 4 2,5 3 



 

 

Jilešovice 

Pro analýzu ohrožení Jilešovic byla sestrojena následující Tabulka 23. Při jejím 

hodnocení bylo postupováno analogicky jako ve výše uvedených případech. 

Tabulka 23 Analýza ohrožení –  Jilešovice  [autor] 

 

Jilešovice nejvíce ohrožuje narušení dodávek pitné vody a el. energie. 

  

Hodnocená MU Plocha Frekvence 
Hodnota 

(D) 

Hodnota 

(F) 

Ohrožení 

(O) 

Zaokrouhlená 

hodnota (O) 

Přirozená povodeň 
malá část 

obce 
1 za 10 let 2 4 3 3 

Zvláštní povodeň 
větší část 

obce 

nevyskytla 

se 
3 1 2 2 

Sněhová kalamita 
malá část 

obce 

nevyskytla 

se 
2 1 1,5 2 

Epidemie celá obec 
nevyskytla 

se 
4 1 2,5 3 

Epizootie celá obec 
nevyskytla 

se 
4 1 2,5 3 

Narušení dodávek 

el. energie 
celá obec 1 za 30 let 4 3 3,5 4 

Narušení dodávek 

pitné vody 
celá obec 1 za 30 let 4 3 3,5 4 

Větrná bouře, 

vichřice, tornádo 

malá část 

obce 

nevyskytla 

se 
2 1 1,5 2 

Dopravní nehoda 

silniční 

jednotlivé 

objekty 
1 za 10 let 1 4 2,5 3 

Požár 
jednotlivé 

objekty 
1 za 10 let 1 4 2,5 3 

Únik plynu/aerosolu 
jednotlivé 

objekty 
1 za 10 let 1 4 2,5 3 

Únik ropných 

produktů 

jednotlivé 

objekty 
1 za 10 let 1 4 2,5 3 



 

 

Příloha 7 

Analýza zranitelnosti 

 

Analýza zranitelnosti se stanoví podle vzorce následujícího vzorce (3). Určování 

zranitelnosti se stanovuje na základě počtu obyvatelstva žijícího na hodnocené místní části 

a počtu bezpečnostně významných objektů. 

 

𝒁 = (𝒁𝑶 + 𝒁Ú)/𝟐                                                                                                                  (3) 

 

Z – zranitelnost obce 

ZO – zranitelnost osob 

ZÚ – zranitelnost území 

 

Podle počtu obyvatel jednotlivých místních části se stanoví koeficient zranitelnosti 

osob ZO. Rozdělení koeficientu zranitelnosti osob podle počtu obyvatel zobrazuje 

Tabulka 24. 

Tabulka 24 Zranitelnost osob [17] 

 

Při určování koeficientu zranitelnosti území ZÚ je nutno znát celkový počet objektů 

v místní části (podle čísel popisných) a počet bezpečnostně významných objektů. Procento 

zranitelnosti daného místního celku se pak vypočítá podle vzorce (4). 

  

Oblast Počet obyvatel Slovně Číselně 

(ZO) 

Zranitelnost 

osob 

do 200 velmi nízká 1 

201 - 1 000 nízká 2 

1 001 - 5 000 střední 3 

5 001 - 50 000 vysoká 4 

nad 50 000 velmi vysoká 5 



 

 

𝒁Ú = (∑ 𝑩𝑽𝑶 / ∑ 𝑶Ú) × 𝟏𝟎𝟎 [%]                                                                                         (4) 

OÚ – počet objektů na území celkem 

BVO – počet bezpečnostně významných objektů na území 

Zjištěný údaj vypočtený ze vzorce (4) byl zařazen do patřičného rozsahu 

v následující Tabulce 25 a odečteme od něj odpovídající číselnou hodnotu koeficientu ZÚ. 

Tabulka 25 Zranitelnost území [17] 

Oblast Vymezení [%] Slovně Číselně 

(ZÚ) 

Zranitelnost 

objektů, plochy 

do 1 % velmi nízká 1 

1,1 - 5 % nízká 2 

5,1 - 10 % střední 3 

10,1 - 15 % vysoká 4 

nad 15 % velmi vysoká 5 

 

Ze zjištěných údajů (koeficient ZO a ZÚ) stanovíme index zranitelnosti obce Z 

podle vzorce (3), (viz výše) pro jednotlivé místní části. 

 

Lhota 

Počet obyvatel žijících v místní části Lhota je 629 a to odpovídá hodnotě 

koeficientu ZO = 2. Počet bezpečnostně významných objektů byl stanoven v Příloze 5 

(viz výše). Celkový počet objektů s číslem popisným v této místní části byl stanoven na 189.  

 

Háj a Chabičov 

V místní části Háj a Chabičov žije 1416 obyvatel, což odpovídá hodnotě koeficientu 

ZO = 3. Počet bezpečnostních prvků byl stanoven na 36 (viz výše Příloha 5). Celkový počet 

objektů s číslem popisným je 494. 

 

Smolkov 

V místní části Smolkov žije 917 obyvatel. Počet bezpečnostně významných objektů 

je stanoven na 13 (viz výše Příloha 5). Celkový počet objektů s číslem popisným byl 

stanoven na 155. 

 



 

 

Jilešovice 

V místní části Jilešovice žije 335 obyvatel. Počet bezpečnostně významných 

objektů je stanoven na 11 (viz výše Příloha 5). Celkový počet objektů s číslem popisným byl 

stanoven na 137. 

Analýzu zranitelnosti pro jednotlivé místní části popisuje Tabulka 26. 

Tabulka 26 Analýza zranitelnosti –  všechny místní celky [autor] 

 

Hodnota zranitelnosti obce Z pro místní část Lhota, Háj a Chabičov, Smolkov a Jilešovice 

byla stanovena na 3. 

  

Místní celek Lhota Háj a Chabičov Smolkov Jilešovice 

Počet obyvatel 629 3 917 335 

ZO 2 36 2 2 

BVO 15 494 13 11 

OÚ 189 7,29 155 137 

ZÚ [%] 7,94 3 8,39 8,03 

Hodnota ZÚ 3 3 3 3 

Z 3 3 3 3 



 

 

Příloha 8 

Analýza připravenosti 

 

Analýza připravenosti se stanovuje podle vzorce (5). Do výpočtu se zahrnuje 

způsob varování a dostupnosti složek IZS (odezva) a schopnost obnovy územního celku 

(obnova) po MU. 

 

𝑷 = (𝑽 + 𝑰𝒁𝑺 + 𝑶𝑩)/𝟑                                                                                                                    (5) 

 

Dostupnost složek IZS se vypočte podle vzorce (6). 

 

𝑰𝒁𝑺 = (𝑯𝒁𝑺 + 𝒁𝒁𝑺 + 𝑷Č𝑹)/𝟑                                                                                                     (6) 

 

P – připravenost obce 

V – koeficient varování obyvatelstva v obci 

IZS – dostupnost složek IZS 

OB – koeficient obnovy území po MU 

HZS – dostupnost stanice hasičského záchranného sboru 

ZZS – dostupnost výjezdové základny zdravotnické záchranní služby 

PČR – dostupnost služebny policie České republiky 

 

Koeficient varování V se odečte z následující Tabulky 27 podle úrovně zabezpečení 

varování pro jednotlivé místní celky. 

  



 

 

Tabulka 27 Varování [17] 

 

Pro určení číselného koeficientu dostupnosti složek IZS se dosadí do vzorce (6) 

hodnoty z Tabulky 28. Ty reprezentují dostupnost jeho základních složek. 

Tabulka 28 Dostupnost složek IZS [17] 

 

Pro zvolení koeficientu obnovy se ke každé MU stanoví doba trvání, která je 

nezbytná k obnovení základních funkcí na zvoleném území. Podle této doby se z dále 

uvedené Tabulky 29 odečte příslušná číselná hodnota. 

  

Oblast Rozsah Slovně Číselně 

(V) 

Varování 

bez systému varování velmi nízké 5 

místně ovládaná RS nízké 4 

místně ovládaná ES nebo obecní rozhlas střední 3 

dálkově ovládaná RS začleněná do JSVV vysoké 2 

dálkově ovládaná ES nebo MIS začleněná do JSVV velmi vysoké 1 

Oblast Dostupnost složek Slovně Číselně 

(HZS,ZZS,PČR) 

Dostupnost 

HZS, ZZS 

a PČR 

do 5 km velmi vysoká 1 

6 - 10 km vysoká 2 

11 - 15 km střední 3 

16 - 20 km nízká 4 

nad 20 km velmi nízká 5 



 

 

Tabulka 29 Obnova [17] 

 

Následně bude vypracována analýza připravenosti pro všechny místní celky. 

Lhota 

Předání varovného signálu v místní části Lhota je zajištěno dálkově ovládanou 

elektronickou sirénou. Proto koeficient varování V je roven 1. 

Dostupnost základních složek IZS pro místní celek Lhota je uveden v následující 

Tabulce 30. Je zde také zaokrouhlena dostupnost složek v km a je k nim přiřazena hodnota 

z již výše popsané Tabulky 28. 

 

  Tabulka 30 Dostupnost IZS –  Lhota [autor] 

 

 

 

 

 

Z hodnot z Tabulky 30 se určí dostupnost složek IZS podle vzorce (6). Pro Lhotu 

byla stanovena hodnota koeficientu IZS rovna 3. 

V další Tabulce 31 je uveden přehled MU, které se mohou vyskytnout v místní části 

Lhota. K těmto MU je přiřazena slovně doba obnovy a k ní je přiřazena číselná hodnota 

podle Tabulky 29 (viz výše). V následujícím sloupečku je uvedena hodnota indexu 

připravenosti pro danou MU. Ta byla vypočtena podle výše zmiňovaného vzorce (5). 

  

Oblast Doba trvání Slovně Číselně 

(OB) 

Obnova 

hodiny velmi vysoká 1 

dny vysoká 2 

týdny střední 3 

měsíce nízká 4 

roky velmi nízká 5 

 Km Zaokrouhleno Hodnota 

HZS Opava 10,5 11 3 

PČR Hlučín 12,6 13 3 

ZZS Opava 14,1 14 3 



 

 

              Tabulka 31 Analýza připravenosti –  Lhota [autor]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U této analýzy platí, že čím menší hodnota indexu obnovy pro danou MU, tím je 

vyšší připravenost místního celku. 

 

Háj a Chabičov 

Varování je prováděno dálkově ovládanou elektronickou sirénou. Proto koeficient 

varování je roven 1. 

Dostupnost složek IZS je vyobrazena v Tabulce 32. 

  Tabulka 32 Dostupnost IZS –  Háj ve Slezsku  [autor] 

 Km Zaokrouhleno Hodnota 

HZS Opava 13,5 14 3 

PČR Hlučín 9,9 10 2 

ZZS Opava 17,1 17 4 

 

Na základě údajů v této tabulce je stanoven koeficient IZS na 3. 

Obnova 
Doba 

obnovy 

Hodnota 

(OB) 

Připravenost 

(P) 

Přirozená povodeň dny 2 2 

Zvláštní povodeň dny 2 2 

Sněhová kalamita hodiny 1 2 

Epidemie Měsíc 4 3 

Epizootie týdny 3 3 

Narušení dodávek el. energie hodiny 1 2 

Narušení dodávek pitné vody dny 2 2 

Větrná bouře, vichřice, tornádo hodiny 1 2 

Dopravní nehoda silniční hodiny 1 2 

Dopravní nehoda železniční hodiny 1 2 

Požár hodiny 1 2 

Únik plynu/aerosolu hodiny 1 2 



 

 

Tabulka 33 (viz níže) představuje stanovení koeficientu obnovy pro místní celek 

Háj a Chabičov a zobrazuje hodnotu indexu připravenosti pro jednotlivé MU. 

        Tabulka 33 Analýza připravenosti –  Háj a Chabičov [autor]  

Obnova 
Doba 

obnovy 

Hodnota 

(OB) 

Připravenost 

(P) 

Přirozená povodeň dny 2 2 

Zvláštní povodeň dny 2 2 

Sněhová kalamita hodiny 1 2 

Epidemie měsíc 4 3 

Epizootie týdny 3 3 

Narušení dodávek el. energie hodiny 1 2 

Narušení dodávek pitné vody dny 2 2 

Větrná bouře, vichřice, tornádo hodiny 1 2 

Dopravní nehoda silniční hodiny 1 2 

Dopravní nehoda železniční hodiny 1 2 

Požár hodiny 1 2 

Únik ropných produktů hodiny 1 2 

 

Smolkov 

Varování je prováděno dálkově ovládanou elektronickou sirénou. Proto koeficient 

varování je stanoven jako 1. 

Dostupnost složek IZS je vyobrazena v Tabulce 34. 

  Tabulka 34 Dostupnost IZS –  Smolkov [autor] 

 Km Zaokrouhleno Hbodnota 

HZS Opava 11,9 12 3 

PČR Hlučín 10,5 11 3 

ZZS Opava 15,5 16 4 

 

Pro Smolkov byla stanovena hodnota koeficientu IZS na 3.  



 

 

Následuje Tabulka 35 s koeficientem obnovy a indexem připravenosti pro 

Smolkov. 

       Tabulka 35 Analýza připravenosti –  Smolkov [autor] 

Obnova 
Doba 

obnovy 

Hodnota 

(OB) 

Připravenost 

(P) 

Přirozená povodeň dny 2 2 

Zvláštní povodeň dny 2 2 

Sněhová kalamita hodiny 1 2 

Epidemie měsíc 4 3 

Epizootie týdny 3 3 

Narušení dodávek el. energie hodiny 1 2 

Narušení dodávek pitné vody dny 2 2 

Větrná bouře, vichřice, tornádo hodiny 1 2 

Dopravní nehoda silniční hodiny 1 2 

Požár hodiny 1 2 

Únik ropných produktů hodiny 1 2 

 

Jilešovice 

Varování je prováděno dálkově ovládanou elektronickou sirénou. Proto koeficient 

varování je stanoven jako 1. Dostupnost složek IZS je vyobrazena v Tabulce 36. 

  Tabulka 36 Dostupnost IZS –  Jilešovice [autor] 

 Km Zaokrouhleno Hodnota 

HZS Hlučín 4,7 5 1 

PČR Hlučín 5,6 6 2 

ZZS Opava 21,3 22 5 

 

Pro Jilešovice byla stanovena hodnota koeficientu IZS na 3. 

V další tabulce 37 je stanoven koeficient obnovy a zobrazen index připravenosti 

pro Jilešovice. 



 

 

        Tabulka 37 Analýza připravenosti –  Jilešovice [autor] 

Obnova 
Doba 

obnovy 

Hodnota 

(OB) 

Připravenost 

(P) 

Přirozená povodeň dny 2 2 

Zvláštní povodeň dny 2 2 

Sněhová kalamita hodiny 1 2 

Epidemie měsíc 4 3 

Epizootie týdny 3 2 

Narušení dodávek el. energie hodiny 1 2 

Narušení dodávek pitné vody dny 2 2 

Větrná bouře, vichřice, tornádo hodiny 1 2 

Dopravní nehoda silniční hodiny 1 2 

Požár hodiny 1 2 

Únik ropných produktů hodiny 1 2 

Únik plynu/aerosolu hodiny 1 2 

  



 

 

Příloha 9 

Stanovení rizika 

 

Na základě výsledků jednotlivých analýz (analýza ohrožení, analýza připravenosti 

a analýza zranitelnosti) bylo stanoveno riziko jednotlivých MU ve sledovaných místních 

částech, podle vzorce (1). 

 

𝑹 = 𝑶 ∗ 𝑷 ∗ 𝒁                                                                                                                              (1) 

 

V Tabulce 38 je úroveň rizika vyjádřena číselně. 

Tabulka 38 Stanovení rizika pro jednotlivé místní části  [autor] 

Druh MU 

Místní část 

Lhota Háj a Chabičov Smolkov Jilešovice 

Úroveň rizika 

Kvantitativně 

Přirozená povodeň 18 18 18 18 

Zvláštní povodeň 18 18 18 12 

Sněhová kalamita 12 12 12 12 

Epidemie 27 27 27 27 

Epizootie 27 27 27 18 

Narušení dodávek el. energie 24 24 24 24 

Narušení dodávek pitné vody 24 24 24 24 

Větrná bouře, vichřice, tornádo 12 18 12 12 

Dopravní nehoda silniční 18 18 18 18 

Dopravní nehoda železniční 18 18 není není 

Požár 18 18 18 18 

Únik plynu/aerosolu 18 není není 18 

Únik ropných produktů není 18 18 18 

 



 

 

Příloha 10 

Dostupnost základních složek IZS 

 

Dostupnost jednotek požární ochrany (dále JPO) pro každou obec je popisována 

jednotlivě. Informace jsou získány z nařízení Moravskoslezského kraje č.1/2014, nařízení č. 

2/2014 a z příloh k těmto nařízením. 

Tabulka 39 udává dostupnost HZS (JPO I) v km, od výjezdové stanice po začátek 

jednotlivých místních částí tak, jak udává dopravní značení. 

Tabulka 39 Vzdálenost JPO I  [autor] 

Místní část Lhota Háj a Chabičov Smolkov Jilešovice 

Dostupnost v km 11 14 12 5 

 

Do Lhoty, Háje a Chabičova a Smolkova dojíždí HZS Opava. Jilešovice spadají do 

hasebního obvodu HZS Hlučín. 

Udržování vnitřního pořádku a bezpečnosti 

Obec Háj ve Slezsku nemá zřízenou obecní policii. Veřejný pořádek a bezpečnost 

zde udržuje Policie České republiky (dále PČR) Hlučín. Vzdálenost služebny do Lhoty je 13 

km, do Smolkova 11 km, do Háje a Chabičova 10 km a do Jilešovic 6 km. 

Zdravotnická záchranná služba 

Zdravotnická záchranná služba (dále ZZS), která dojíždí do všech místních částí, 

sídlí v Opavě. Vzdálenost od základny záchranné služby do Lhoty je 14 km, do Smolkova 

je to 16 km, do Háje a Chabičova to je 17 km a do Jilešovic 21 km. 

 


