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1 Úvod 

Obyvatelstvo České republiky, které v našich podmínkách přebývá v městech a obcích, je 

ve svém životě vystaveno různým nástrahám a nebezpečím. Jejich každodenní činnost 

může být ohrožována vznikem mimořádných událostí, jak přírodního, tak antropogenního 

typu. Orgány státní správy a samosprávy mají ze zákona povinnost chránit své občany před 

těmito mimořádnými událostmi a jejich případnými následky, a proto vytvářejí různé 

systémy a pravidla pro ochranu obyvatelstva. 

Protože od narození jsem občanem obce Velká Polom, rozhodl jsem se v rámci bakalářské 

práce analyzovat možná ohrožení obce mimořádnými událostmi pomocí programu 

SFÉRA. Na základě výsledků provedené analýzy jsem se pokusil vylepšit současný systém 

a navrhnout další opatření ke zlepšení ochrany občanů obce Velká Polom. 
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2 Cíl práce 

Cílem bakalářské práce je analyzovat možná ohrožení obce Velká Polom mimořádnými 

událostmi a na základě výsledků optimalizovat stávající opatření k ochraně obyvatelstva 

obce. 
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3 Rešerše 

Bartlová, I., Pešák, M. Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií II. 

Ostrava: SPBI, 2003. ISBN 80-86640-30-2 

Autoři v knize definují mimořádné události. Popisují jejich účinky a následky. Dále se 

zabývají technologickými haváriemi, zákony řešící prevenci těchto havárií a uvádějí 

metody užívané pro analýzu a hodnocení následků průmyslových havárií. 

Časopis 112 

Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany 

obyvatelstva vydávaný Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru. Obsahuje 

informace o mimořádných událostech, odborné články týkající se prevence požární 

ochrany, ochrany obyvatelstva a krizového řízení. 

Kovařík, J., Smetana, M. Základy civilní ochrany. 1. vydaní. Ostrava 2006. 

ISBN 80-86634-85-X  

Autoři poskytují informace o teoretických základech civilní obrany pro osoby zabývající se 

ochranou obyvatelstva. Publikace popisuje úkoly hlásné služby, informování obyvatelstva 

v případě mimořádné události, označováním nebezpečných oblastí v době míru i v době 

vyhlášení krizových stavů, popisuje zásady evakuace, poskytování úkrytů, provádění 

dekontaminací a další způsoby ochrany obyvatelstva. 

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 

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

nikoliv ve smyslu civilní obrany za válečného období. Hodnotí stav právních norem, 

povinností úřadů a úkoly integrovaného záchranného systému do roku. Navrhuje jejich 

úpravy, zdůrazňuje potřebu informovanosti a vzdělanosti veřejnosti v oblasti ochrany 

obyvatelstva, klade důraz na odpovědnosti ministerstev, správních úřadů a obcí. 
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4 Základní pojmy 

Mimořádná událost - škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy, havárie, které ohrožují životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí a 

vyžadují provádění záchranných a likvidačních prací. [10] 

Integrovaný záchranný systém - koordinovaný postup jeho složek při přípravě na 

mimořádnou událost a při provádění záchranných a likvidačních prací. [10] 

Ochrana obyvatelstva - plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí 

a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany života, zdraví a 

majetku obyvatel. [10] 

Likvidační práce - činnost k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí na 

majetku a životním prostředí. [10] 

Záchranné práce – činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik 

vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku 

nebo životního prostředí. [10] 

Varování - souhrn technických a organizačních opatření zabezpečujících včasné 

upozornění na hrozící nebo nastalou mimořádnou událost a krizovou situaci pomocí 

veřejného vyhlášení varovného signálu. [3] 

Vyrozumění -  souhrn technických a organizačních opatření zabezpečující včasné 

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

určeným orgánům státní správy, samosprávy, právnickým a fyzickým osobám. [3] 

Informování - podávání informací obyvatelstvu a charakteru nebezpečí a o opatřeních 

zajišťující ochranu života, zdraví, majetku a životního prostředí. [3] 

Evakuace - Jedná se o souhrn opatření směřujících k organizovanému přemístění osob, 

hospodářského zvířectva a věcných prostředků (strojů, zařízení a materiálu) v daném 

pořadí priority z ohroženého prostoru na jiné území. Provádí se z míst ohrožených 

mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní 

ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění. [3] 

Věcná pomoc - je poskytnutí věcných prostředků při provádění záchranných a 

likvidačních prací a při cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty 

obce. Věcnou pomocí je i pomoc dobrovolně poskytnutá bez výzvy se souhlasem nebo 

s vědomím velitele zásahu nebo starosty obce. [3] 

Osobní pomoc - je činnost nebo služba při provádění záchranných prací a při cvičení na 

výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce. Osobní pomocí je i pomoc 
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dobrovolně poskytnutá bez výzvy se souhlasem nebo s vědomím velitele zásahu, starosty 

obce nebo hejtmana kraje. [3] 

Ostatní pomoc - je využití hospodářských opatření, vojenských útvarů a vojenských 

zařízení ozbrojených sil ČR pro potřebu složek IZS při provádění záchranných a 

likvidačních prací. Poskytuje se na žádost hasičského záchranného sboru kraje, krajského 

úřadu nebo Ministerstva vnitra. [3] 

Havárie - je mimořádná událost vzniklá v souvislosti s provozem technických zařízení a 

budov, při nakládání s nebezpečnými látkami a při jejich přepravě nebo při nakládání 

s nebezpečnými odpady. [3] 

Místo zásahu - je místo nasazení složek IZS při záchranných a likvidačních prací a 

v prostoru předpokládaných účinků mimořádné události. [3] 
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5 Historický vývoj civilní ochrany (obrany) 

Kapitola se zabývá vznikem a vývojem ochrany obyvatelstva po současnost. 

5.1 Vznik civilní protiletecké ochrany 

� 11. dubna 1935 - přijetím zákona č. 82 Sb., o ochraně a obraně proti leteckým 

útokům, byla zřízena civilní protiletecká ochrana - CPO, jejímž řízením bylo 

pověřeno ministerstvo vnitra, 

� 8. dubna 1938 - zákon č. 75 doplňuje zákon o ochraně a obraně proti leteckým 

útokům v návaznosti na možné ohrožení ČR Německem. 

Mezi hlavními úkoly CPO patřilo zabezpečit obyvatelstvo plynovými maskami a 

zabezpečit dostatečný počet veřejných úkrytů. 

5.2 Období okupace 

� V roce 1940 přešlo řízení CPO na protektorátní policii, 

� od července roku 1941 byly složky protektorátní CPO začleněny do Luftschutzu - 

tímto opatřením vstoupila v platnost říšská nařízení Luftschutzu. 

5.3 Poválečný vývoj civilní ochrany 

� Po roce 1945 došlo k minimalizaci opatření k ochraně obyvatelstva před vzdušným 

napadením, 

� od roku 1946 probíhala organizovaná likvidace protiletecké ochrany (odstraňování 

ochranných staveb, zařízení, zbytků původní organizační struktury apod.), 

� 13. července 1951 bylo přijato Vládní usnesení o civilní obraně, kde byly 

vymezeny základní prvky organizace civilní obrany, která spadala do působnosti 

ministerstva vnitra. Pevná organizační struktura byla tvořena vojenskou a 

nevojenskou částí. 

� 15. 1. 1958 - přijato Usnesení vlády Republiky československé č. 49 o civilní 

obraně Republiky československé s přílohou Směrnice o civilní obraně Republiky 

československé, na základě opatření proti zbraním hromadného ničení, 

� v souvislosti se změnou územně-administrativního uspořádání republiky a se 

změnou názvu státu byl 18. dubna 1961 přijat zákon č. 40 o obraně Československé 

socialistické republiky, který obsahuje příslušná ustanovení týkající se civilní 

obrany, 
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� 1. ledna 1976 byla civilní obrana převedena z působnosti ministerstva vnitra do 

působnosti ministerstva obrany. 

5.4 Současnost 

� V roce 1990 byla zahájena transformace civilní obrany s cílem vytvořit moderní 

spolehlivý systém ochrany obyvatelstva, 

� 17. března 1993 přijala vláda České republiky Usnesení č. 126, jehož obsahem byla 

Opatření civilní ochrany České republiky. V opatřeních je deklarováno, že do doby 

přijetí právní úpravy civilní obrany je nutno zachovat funkčnosti systému civilní 

ochrany v souladu s čl. 61 Dodatkového protokolu I k Ženevským úmluvám z 12. 

srpna 1949, o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů. 

� 31. 12. 1993 byly zrušeny štáby civilní ochrany okresů a statutárních měst na 

základě Usnesení vlády České republiky ze dne 24. prosince 1993 čl. 660, 

� 1. ledna 1994 převzaly úkoly civilní ochrany okresní úřady (magistráty měst). 

� Usnesením vlády České republiky č. 53 ze dne 20. ledna 1999 byl vysloven souhlas 

s převodem výkonu státní správy ve věcech civilní obrany z působnosti 

Ministerstva obrany do působnosti Ministerstva vnitra, s účinností od 1. ledna 

2000. 

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů vymezil povinnosti k plnění úkolů civilní 

ochrany hasičským záchranným sborům, vybraným ministerstvům, obcím, 

právnickým, podnikajícím fyzickým a fyzickým osobám. 

� Vyhláška ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva, jednotlivé úkoly blíže specifikuje. 

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

záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů 

vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na 

ochranu obyvatelstva ve znění pozdějších předpisů, vymezuje náhrady poskytované 

hasičskými záchrannými sbory krajů právnickým a podnikajícím fyzickým osobám 

na ochranu obyvatelstva. 

� 22. dubna 2002 byla usnesením vlády České republiky schválena Koncepce 

ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015. [5] 
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6 Povinnosti obcí při řešení mimořádných událostí 

Česká republika se člení na územní samosprávné celky. Základními územními 

samosprávními celky jsou obce, jejichž postavení, pravomoci a úkoly stanovuje zákon o 

obcích. Stěžejním úkolem obce je péče o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých 

občanů. Obec spravuje své záležitosti samostatně – samostatná působnost nebo 

v přenesené působnosti. Za přenesenou působnost se považuje státní správa, jejíž výkon 

byl zákonem svěřen orgánům obce. [4] 

6.1 Úkoly a opatření orgánů obce při vzniku mimořádných událostí 

Orgány obce zajišťují připravenost obce na mimořádné události a podílejí se na provádění 

záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva. 

Obecní úřad při výkonu statní správy zajišťují připravenost obce na mimořádné události a 

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

a) organizuje přípravu obce na mimořádné události 

b) podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací s IZS 

c)  zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím 

d) hospodaří s materiálem civilní ochrany 

e) poskytuje HZS kraje podklady a informace potřebné ke zpracování havarijního 

kraje 

f) podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel obce 

g) vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany 

Obec je oprávněna zřizovat zařízení civilní ochrany. Obecní úřad seznamuje právnické a 

fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení, s připravenými záchrannými a 

likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva. Za tímto účelem organizuje jejich školení. 

Z hlediska ochrany obyvatel je obec považována za dotčený orgán ve stavebním a 

územním řízení. [10] 

6.1.1 Příprava obce na mimořádnou událost 

Poskytuje podklady a informace hasičskému záchrannému sboru kraje, které jsou 

potřebné ke zpracování havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu.  

Jsou to zejména: 

� charakteristika území obce, 

� podklady do plánů konkrétní činnosti, 
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� písemné dohody, které starosta obce předem sjednal s právnickými a fyzickými 

osobami, podnikajícími fyzickými osobami o způsobu a rozsahu osobní nebo věcné 

pomoci pro potřebu záchranných a likvidačních prací, 

� možnosti k poskytnutí plánované pomoci na vyžádání. 

Seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení, 

s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva 

� při plnění tohoto úkolu obecní úřad vychází z analýzy možného ohrožení a využívá 

k tomu především odborníky z HZS kraje a ostatních složek IZS, 

� používá k tomu širokou škálu forem a metod (školení, besedy, semináře). 

Provádí přípravu obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku 

mimořádné události 

� obecní úřad, na základě analýzy možného ohrožení, zvolí obsah a formy přípravy 

obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádné události, 

zvolí termín akce, zabezpečí lektory a potřebný materiál, resp. finance, 

� při plnění tohoto úkolu se doporučuje využívat odborníky ze základních a ostatních 

složek integrovaného systému. [4] 

6.1.2 Podíl obce na provádění záchranných a likvidačních prací 

Koordinování záchranných a likvidačních prací v místě nasazení složek integrovaného 

záchranného systému a v prostoru předpokládaných účinků mimořádné události a řízení 

součinnosti těchto složek provádí velitel zásahu, který může starostu obce požádat o 

spolupráci při provádění záchranných a likvidačních prací a pro plnění některých úkolů 

v ochraně obyvatelstva, které jsou v kompetenci obce. [4] 

Úkoly obecního úřadu a starosty obce vztahující se k záchranným a likvidačním 

pracím 

Starosta obce je ze zákona oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí 

osobní nebo věcné pomoci. Starosta obce, který při nebezpečí z prodlení uložil 

povinnost právnické osobě a podnikající fyzické osobě poskytnout věcný prostředek: 

� informuje hejtmana o uložení této povinnosti, 

� zabezpečí jeho vrácení tomu, kdo věcný prostředek poskytl, 

� vydá potvrzení o využití tohoto prostředku. 
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Potvrzení obsahuje: 

� údaje o uživateli popř. vlastníkovi věcného prostředku, 

� nezbytné identifikační údaje věcného prostředku, 

� stav opotřebení a poškození, 

� poučení o náhradě, 

� označení orgánu, který potvrzení vydal. 

K poskytnutí věcné nebo osobní pomoci nelze vyzvat fyzické osoby, které požívají 

výsady a imunity podle mezinárodního práva. 

Od osobní pomoci jsou osvobozeny: 

� osoby ve věku do 18 let a od 62 let, 

� osoby zdravotně nezpůsobilé k výkonu požadovaných činností, 

� plně invalidní osoby, 

� poslanci a senátoři Parlamentu ČR a členové vlády, 

� a dále osoby, které by tím vystavily vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké. [4] 

Významným nástrojem obce při provádění záchranných a likvidačních prací i při 

plnění úkolů ochrany obyvatelstva je jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, 

kterou obec zřizuje a spravuje na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 

ve znění pozdějších předpisů. 

� Velitele této jednotky, po vyjádření hasičského záchranného sboru kraje k jeho 

způsobilosti vykonávat funkci velitele, jmenuje a odvolává starosta obce. Přihlíží 

přitom návrhu občanského sdružení působící na úseku požární ochrany. 

� Ke zvýšení akceschopnosti a zkvalitnění činnosti jednotky sboru dobrovolných 

hasičů obce se mohou do těchto jednotek zařadit osoby vykonávající tuto službu 

jako svoje zaměstnání. O tomto opatření rozhodne obec po projednání s hasičským 

záchranným sborem kraje. 

� Obec může zrušit jednotku sboru dobrovolných hasičů obce jen se souhlasem 

hasičského záchranného sboru kraje. 

� Obec zřizuje požární hlídku, pokud nezřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů 

obce a určí ji hasičský záchranný sbor kraje. 

� Obec zabezpečuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, 

odbornou přípravu členů jednotky, materiální a finanční potřeby, zajišťuje péči o 

členy jednotky, poskytuje náhradu ušlého výdělku členu jednotky, který se ve své 
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pracovní době nebo v době, ze které mu plyne příjem z podnikání nebo jiné 

samostatně výdělečné činnosti, zúčastní zásahu při požáru nebo jiných záchranných 

prací při živelných pohromách nebo jiných mimořádných událostech nebo 

nařízeného cvičení anebo nařízení odborné přípravy. Zabezpečuje a hradí pro členy 

jednotky preventivní zdravotní prohlídky. 

� Obecní úřad zajišťuje účast velitelů a strojníku jednotky sboru dobrovolných hasičů 

obce na jejich odborné přípravě. 

� Jednotky požární ochrany provádí požární zásah podle příslušné dokumentace 

požární ochrany nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků, provádí 

záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech. 

� Jednotky požární ochrany plní úkoly také na úseku ochrany obyvatel. Základní 

početní stav členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce se zvyšuje a potřebný 

počet členů, je-li tato jednotka současného zařízením civilní ochrany. [4] 

Činnost jednotek požární ochrany na úseku ochrany obyvatelstva. Při zásahu  

a) zdolávají požáry, 

b) provádí záchranné a likvidační práce, 

c) podílí se na evakuaci obyvatel, 

d) podílí se na označování oblasti s výskytem nebezpečných látek, 

e) podílí se na varování obyvatel, 

f) podílí se na dekontaminaci postižených obyvatel nebo majetku, 

g) podílí se na humanitární pomoci obyvatelstvu a zajištění podmínek pro jeho 

nouzové přežití. 

Jednotka požární ochrany vykonává na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva jen 

takovou výše uvedenou činnost, která odpovídá jejímu zařazení v plošném pokrytí a její 

dislokaci ve vztahu k vnější zóně havarijního plánování a havarijnímu plánu kraje. [4] 

6.1.3 Ochrana obyvatelstva 

Obecní úřad v rámci přenesené působnosti, v souvislosti s řešením mimořádných událostí 

na úseku ochrany obyvatelstva především zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před 

hrozícím nebezpečím (starostovi obce zákon ukládá zajišťovat varování osob nacházejících 

se na území obce před hrozícím nebezpečím a organizovat v dohodě s velitelem zásahu 

nebo starostou obce s rozšířenou působnosti evakuaci osob z ohroženého území obce). [4] 
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Varování a poskytování tísňových informaci 

� Varování musí odpovídat hrozícímu nebezpečí zejména co do jeho účinnosti. 

Postupuje se zpravidla z připravených podkladů uvedených ve výpisu z havarijního plánu 

kraje. 

� Varování obyvatelstva se uskutečňuje varovným signálem „všeobecná výstraha“, 

který se vyhlašuje při hrozbě nebo vzniku mimořádné události, která může ohrozit 

životy a zdraví občanů, majetek a životní prostředí.  

� Po zaznění varovného signálu následuje tísňová informace, ze které se obyvatelé 

obce dozvědí, co se stalo, kde se to stalo, jaké nebezpečí hrozí, co mají obyvatelé 

obce učinit k ochraně svého zdraví, zvířat, resp. majetku. 

� Při havárii místního informačního systému je potřebné mít připraven náhradní 

způsob varování a informování (využitím složek IZS, tlampači, osobním stykem, 

mobilem). 

� Zvláštní pozornost věnovat neslyšícím (mít o nich přehled a připravit individuální 

postup varování a informování). 

� Příprava a využití textových informací.[4] 

Všeobecná výstraha 

Je jediný platný varovný signál pro varování obyvatelstva. Schematický průběh signálu je 

patrný z následujícího obrázku. Na elektronických sirénách a místních rozhlasech je 

varovný signál po jeho skončení doplněn verbální informací, která upřesňuje, o jaké 

ohrožení se jedná. 

 
Obrázek 1Schematický průběh signálu všeobecná výstraha 

[9] 

Signál Požární poplach 

Je určen pro svolání jednotek sboru dobrovolných hasičů. Schematický průběh signálu je 

patrný z následujícího obrázku. 
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Obrázek 2Schematický průběh signálu požární poplach 

[9] 

Zkušební tón 

Je určen pro přezkušování JSVV. Přezkoušení se obvykle provádí první středu v měsíci ve 

12 hodin. Schematický průběh signálu je patrný z následujícího obrázku. 

 
Obrázek 3Schematický průběh signálu zkušební tón 

[9] 

Ukrytí a evakuace obyvatel obce 

Jak ukrytí, tak i vlastní evakuace obyvatelstva musí být přiměřené a odpovídat hrozícímu 

nebezpečí. Při evakuaci je obecní úřad oprávněn využití všech složek IZS k zajištění 

vyklizení ohrožených zón a to v případě nebezpečí i za použití donucení. Ukrytí nebo 

evakuace osob se uskutečňuje na základě vzniklé situace okamžitě nebo postupně dle 

připravených plánů. K ukrytí a evakuaci poskytovat včasné a přesné informace obyvatelům 

obce. 

Ukrytí osob v mírových podmínkách, např. při úniku nebezpečných látek se zabezpečuje 

v improvizovaných úkrytech s využitím přirozených vlastností staveb, uzavřením a 

utěsněním oken, dveří, vypnutí ventilace apod. Improvizovaným úkrytem může být např. 

rodinný dům, byt v panelovém domě, kancelář, prodejna a všechna další místa, kde jde 

vyjmenované opatření uskutečnit. 

Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického 

zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst 

ohrožených mimořádnou událostí. Vlastní evakuace se provádí z míst ohrožených 
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mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní 

ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění. Evakuace se vztahuje na 

všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se 

budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou 

neodkladnou činnost. Přednostně se evakuace plánuje pro děti do 15 let, pacienty ve 

zdravotnických zařízeních, osoby umístěné v sociálních zařízeních, osoby zdravotně 

postižené, doprovod osob zde uvedených. [4] 

Obecní úřad se dále podílí na zajištění nouzového přežití obyvatel obce. 

Souběžně s evakuací a v souladu s plány, uzavřenými dohodami a smlouvami zabezpečuje 

obecní úřad a starosta obce nouzové přežití obyvatel (nouzové ubytování, nouzové 

zásobování základními potravinami a vodou, nouzové dávky energií, nouzové základní 

služby obyvatelstvu). Při plnění tohoto úkolu je nutno zajistit především dodržení 

základních hygienických a zdravotních podmínek a proto je vhodné realizovat plnění 

tohoto úkolu vždy v úzké součinnosti s orgány hygienické či zdravotní služby popř. 

součinnost těchto orgánů zajistit již ve fázi konkrétních mimořádných událostí. 

Humanitární pomoc zabezpečuje vláda prostřednictvím Správy státních hmotných rezerv, 

jednotlivé rezorty, orgány státní správy a samosprávy, nevládní církevní organizace, 

právnické osoby. Obsahem humanitární pomoci je především materiální, finanční, 

poradenská, duchovní a psychologická pomoc. [11] 

Obecní úřad vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany. 

Orgány obce vedou evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany. Základem evidence 

je evidence stálých úkrytů vybudovaných investičním způsobem. Údaje o stálých úkrytech 

jsou uvedeny na evidenčních listech, které jsou zpracovány pro každý jednotlivý stálý 

úkryt. 

Obce vedou ve svých plánech ukrytí, které jsou součástí krizových plánů: 

� evidenční listy stálých úkrytů v obci, 

� seznamy stálých úkrytů v obci, 

� přehledy o ukrytí obyvatelstva obce. 

Obecní úřad je oprávněn zřizovat zařízení civilní ochrany. 

Zařízení civilní ochrany bez právní subjektivity je organizační součástí obce určené 

k ochraně obyvatelstva. Je tvořeno zaměstnanci nebo jinými osobami a dále věcnými 

prostředky. Obec jako zřizovatel může požádat hasičský záchranný sbor kraje o vyjádření 
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k účelnosti zřízení zařízení civilní ochrany. V žádosti uvede název obce, identifikační číslo 

obce jako právnické osoby, adresu sídla obecního úřadu, městského úřadu nebo magistrátu, 

kontaktní osobu a adresu objektu, v němž má být zařízení civilní ochrany zřízeno. 

V žádosti se dále uvedou zdroje možných rizik vzniku mimořádných událostí a další 

skutečnosti využitelné při posuzování účelnosti zřízení zařízení civilní ochrany. [4] 

Obecní úřad je dotčeným orgánem ve stavebním a územním řízení z hlediska ochrany 

obyvatelstva. 

Obec je považována z hlediska ochrany obyvatelstva za dotčený orgán územním plánování 

a ve stavebních a územním řízení. Obecní úřad je dotčeným orgánem z hlediska ochrany 

obyvatelstva při rozhodování o umisťování a povolování staveb, změnách staveb a 

změnách v užívání staveb, odstraňování staveb a při rozhodování o povolení a 

odstraňování terénních úprav a zařízení. Požadavky ochrany obyvatelstva v územním 

plánování se uplatňují jako požadavky civilní ochrany vyplývající z havarijního plánu a 

krizových plánu v rozsahu, který odpovídá charakteru území a druhu územně plánovací 

dokumentace. Z hlediska obce to jsou požadavky civilní ochrany k územnímu plánu obce a 

požadavky civilní ochrany k regulačnímu plánu. Na základě stanoviska dotčeného orgánu 

uplatněného k návrhu zadání regulačního plánu se v souladu s územním plánem obce 

zapracuje do regulačního plánu doložka civilní ochrany. 

Stavebně technické požadavky na stavby civilní ochrany a stavby dotčené požadavky 

civilní ochrany uplatňované v územním a stavebním řízení zahrnují požadavky na: 

� stále úkryty, 

� stavby financované s využitím prostředků státního rozpočtu, stavby škol a 

školských zařízení, ubytovny a stavby pro poskytování zdravotní nebo sociální 

péče z hlediska jejich využitelnosti jako improvizované úkryty, 

� stavby pro průmyslovou výrobu a skladování. [4] 

6.2 Úkoly starosty obce při provádění záchranných a likvidačních prací 

a) zajišťuje varování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím 

b) organizuje po dohodě s velitelem zásahu nebo se starostou obce s rozšířenou 

působností evakuaci osob z postiženého území obce 

c) organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce 

d) je oprávněn vyzvat právnické a podnikající fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo 

věcné pomoci. [10] 
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7 Charakteristika obce Velká Polom 

Obec Velká Polom se nachází v Moravskoslezském kraji a od 1. 1. 2007 tvoří jednu z 

okrajových částí okresu Ostrava – město. Leží na spojnici měst Ostrava a Opava, kterou 

představuje státní silnice I/11. Ve vzdálenosti 8 km severovýchodně leží město Hlučín, 

9 km severozápadně město Kravaře, 11 km jihovýchodně statutární město Ostrava a 13 km 

jihozápadně město Bílovec. (Příloha č. 4:Mapa obce Velká Polom) 

Podnebí území lze charakterizovat jako klima severního mírného pásu. Nejvyšší měsíční 

úhrny srážek připadají na květen až srpen, nejméně srážek je v únoru a březnu. V letních 

měsících se často vyskytují krátkodobé vydatné srážky bouřkového charakteru. Sněhová 

pokrývka se objevuje v průměru od poloviny prosince do poloviny března. Výška sněhové 

pokrývky dosahuje 30 až 50 cm. Období tání sněhové pokrývky není pravidelné. 

V obci sídlí obvodní oddělení České policie, dále jednotka sboru dobrovolných hasičů 

obce  kategorie JPO III. V obci Velká Polom se nachází  mateřská škola  i základní  škola s 

 1. – 9. ročníkem. Zde získávají základní vzdělání i děti z okolních čtyř obcí. Na katastru 

obce má sídlo spousta podnikatelských subjektů, k nejznámějším patří Lihovar a likérka 

s.r.o. a ZKDesign, a.s. Služby různého druhu nabízejí živnostníci, o pole se starají 

soukromí zemědělci. [7] 

7.1 Historie obce Velká Polom 

Historie obce Velká Polom sahá do daleké minulosti a představuje nepřeberný sled 

událostí, osudů, vývoje technického i kulturního. Obec Velká Polom patří ve slezském 

regionu k nejstarším. Plnila vždy významnou funkci pro široké okolí. Bohužel existuje 

málo pramenů, ze kterých bychom vyčetli nejstarší fakta. Musíme se vrátit do roku 1288, 

od kterého se datuje první zmínka o obci Velká Polom. O správu obcí se starali rychtáři a 

fojtové, ustanoveni panovníkem. Začala vznikat nová řemesla – kovářství a kolářství – 

včetně obchodování. Obyvatelstvo se stěhovalo do osad trhových a farních. Vesnici 

Velkou Polom vlastnil feudál Vikart, není však známo, zda ji vybudoval či převzal a 

podmanil si ji. 

Do roku 1848 bývala správa obcí rozdílná, neexistoval jednotný řád. V každé obci byl 

ustanoven fojt nebo rychtář, jmenován obecní hromadou nebo vrchností dočasně nebo 

doživotně. Byl prostředníkem mezi pány a poddanými. Vybíral daně, dohlížel na pořádek. 

Prvním dochovaným je záznam z r. 1492 – fojtem byl Jan Tichý. Základy obecní 

samosprávy byly položeny po r. 1848, kdy bylo zrušeno poddanství. Po r. 1848 řídilo obec 

obecní zastupitelstvo v čele se starostou – burmistrem. Od r. 1857 se na postu starosty obce 
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vystřídalo 28 lidí, zpočátku to byli většinou sedláci, později zástupci politických stran. 

V prvních volbách v nové Československé republice v r. 1919 byl zvolen Augustin Tešnar. 

Současná starostka je první ženou v historii obce, která zastává tuto významnou funkci. [7] 

7.2 Základní data 

 

Znak: 

 

 

Status: Obec 

Kraj: Moravskoslezský 

Okres: Ostrava-město 

Obec s rozšířenou působností: Ostrava 

Pověřená obec: Ostrava 

Katastrální výměra: 11,65 km² 

Obyvatelé: 1629 (28. 8. 2006) 

Zeměpisná šířka: 49° 52‘ 1“ severní šířky 

Zeměpisná délka: 18° 5‘ 49“ východní délky 

Nadmořská výška: 336 m 

PSČ: 747 64 

Adresa obecního úřadu: Opavská 58, Velká Polom 74764 

Starostka: Ing. Ludmila Bubeníková 

Místostarosta: Ing. Tomáš Lazecký 

Oficiální web: www.velkapolom.cz                                  [6] 
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8 Analýza a hodnocení rizik 

Analýza a hodnocení rizik jsou procedury, které slouží pro potřeby řízení a tvoří podklady 

pro rozhodovací proces. Z toho vyplývá, že pracovní postupy musí respektovat určité 

požadavky, které zaručují správné a kvalifikované rozhodování a pro-aktivní řízení, které 

na základě současných znalostí je nejlepším nástrojem pro zajištění ochrany, bezpečnosti a 

rozvoje státu či organizace. Prioritní ochrana je věnována základním zájmům státu, tj. 

ochraně životu a zdraví lidí, majetku, životního prostředí, bezpečnosti obyvatelstva a 

aktuálně v poslední době ochraně kritické infrastruktury. [8] 

Pro analýzu a hodnocení rizik je v současné době k dispozici řada metodik a v dnešní době 

i softwarových nástrojů. Jsou založeny na fyzikálních modelech, které jsou jednodušší či 

složitější, což pochopitelně předurčuje lepší či horší správnost a spolehlivost výsledku. [8] 

Typy analýzy: 

� kvalitativní - identifikace zdrojů rizika, analýzy příčin a následků a jejich 

souvislostí 

� kvantitativní - určení četnosti, frekvence scénářů havárií a hodnocení následků 

Postup při provádění analýzy: 

� stanovení cílů analýzy 

� výčet možných událostí, jejich zdrojů   

� vyhodnocení pravděpodobnosti vzniku mimořádné události     

� vyhodnocení následků 

� stanovení přijatelnosti rizika vzniku mimořádné události 

� navrhnutí opatření ke snížení rizika [1] 

Cíl analýzy: 

Vytvořit seznam nebezpečných událostí, posouzení pravděpodobnosti jejich vzniku, 

navrhnout úpravy ke zvýšení bezpečnosti 

8.1 Základní metody pro stanovení rizik 

� Safety Audit (bezpečnostní kontrola) 

� Check List (kontrolní seznam) 

� What – If Analysis (analýza toho, co se stane když) 

� Preliminary Hazard Analysis – PHA (předběžná analýza ohrožení) 
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� Process Quantitative Risk Analysis – QRA (analýza kvantitativních rizik procesu) 

� Hazard Operation Process – HAZOP (analýza ohrožení a provozuschopnosti) 

� Event Tree Analysis – ETA (analýza stromu událost) 

� Failure Mode and Effect Analysis – FMEA (analýza selhání a jejich dopadů) 

� Fault Tree Analysis – FTA (analýza stromu poruch) 

� Human Reliability Analysis – HRA (analýza lidské spolehlivosti) 

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

výroků) 

� Relative Ranking – RR (relativní klasifikace) 

� Causes and Consequences Analysis - CCA (analýza příčin a dopadů) 

� Probabilistic Safety Assessment – PSA (metoda pravděpodobnostního hodnocení) 

Uvedené metody jsou určeny především pro analýzu a hodnocení rizik v průmyslových 

podnicích. Pro hodnocení mimořádných událostí v obci jsou nevyhovující. Pro hodnocení 

mimořádných událostí v obci jsou vhodné dvě metody a to souhrnná vícekriteriální analýza 

a nový program SFÉRA. Já jsem si pro analýzu vybral program SFÉRA. 

SFÉRA – program pro analýzu rizika území 

SFÉRA je softwarový nástroj vyvinutý speciálně pro analýzu rizika územních a 

objektových havarijních plánů. Důraz je položen na rychlost a jednoduchost práce na jedné 

straně a přehlednost a stručnost interpretace výstupů na straně druhé.  Program SFÉRA je 

explicitně určen pro analytické účely, avšak lze jej s výhodou využít pro rychlé kriteriální 

rozhodování, kdy manažer nepracuje s pravděpodobností a velkým množstvím rizik. 

Program lze obecně využít i k prostému uspořádání prvků technických systémů, u kterých 

potřebujeme sestavit strom souvislostí definovaných prvků. Od podobných systémů se 

program SFÉRA liší svou schopností řešit problematiku neviditelných cyklických vztahů 

uvnitř analyzované struktury. Program v principu umožňuje tvorbu kontingenční tabulky, 

matematické operace třídící data v definovaných souvislostech pod diagonálu, formální 

editaci dat a jejich zápis do databáze analytických závěrů, návrh a zapracování 

hodnotových kriterií do výpočtů, výpočet zranitelností jednotlivých rizik s ohledem na 

časové parametry, export vypočítaných dat do Excelu, html stránek nebo do Wordu a 

zobrazení výsledků do vývojového stromu nebo orientačního grafu. [8] 
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9 Analýza možného ohrožení obce mimořádnými událostmi pomocí 

programu SFÉRA 

Cílem této bakalářské práce je optimalizovat zabezpečení úkolu k ochraně obyvatelstva 

v obci Velká Polom. Z tohoto důvodu musím udělat analýzu možného ohrožení obce 

mimořádnými událostmi. Pro toto posouzení jsem si vybral program SFÉRA, který je 

softwarový nástroj vyvinutý speciálně pro analýzu rizik území. 

9.1 Typy mimořádných událostí a jejich zkratky 

Kvalitativní analýza možných typů mimořádných událostí, ke kterým může dojít na území 

obce Velká Polom. 

Tabulka 1Typy mimořádných událostí a jejich zkratky 

Poř.č. Typ rizika Zkratka názvu 

1 Havárie v silniční dopravě velkého rozsahu HSD 

2 Požár POŽ 

3 Rozsáhlý lesní požár RLP 

4 Sněhová kalamita SNK 

5 Vichřice, orkán VICH 

6 Bouřky, krupobití BOU 

7 Dlouho trvající vedro a sucho VSU 

8 Zemětřesení ZEM 

9 Epidemie-hromadné nákazy osob EPD 

10 Epizootie-hromadné nákazy zvířat EPZ 

11 Epifytie-hromadné nákazy polních kultur EPF 

12 Chemická havárie CHH 

13 Znečištění vody ZNV 

14 Znečištění ovzduší ZNO 

15 Znečištění přírodního prostředí ZNPP 

16 Dlouhodobé narušení dodávek elektrické energie DNE 

17 Dlouhodobé narušení dodávek plynu DNP 

18 Dlouhodobé narušení dodávek pitné vody DNV 

19 Dlouhodobé narušení dodávek potravin DNPO 

20 Havárie v letecké dopravě HLD 

21 Povodeň POV 
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22 Terorizmus TER 

23 Pád kosmických těles  PKT 

24 Ozbrojený konflikt, válka VAL 

9.2 Výsledky analýzy vzniku mimořádných událostí v obci Velká Polom 

Při provádění analýzy jsou brány v úvahu souvislosti mezi jednotlivými riziky. Při 

zadávání kriterií zranitelností, jsou zohledňovány faktory jako ohrožení obyvatelstva, 

budov, zvířat, ekologie. Určení vstupní pravděpodobnosti vyplývá ze statistických údajů 

nebo se dá určit odhadem například z tabulky viz. Příloha č. 1: Určení vstupní 

pravděpodobnosti. 

Výsledky analýzy vzniku mimořádné události v obci Velká Polom jsou zpracovány 

v následující tabulce. Pro přehlednost výsledků byly přidány i grafy. (Příloha č. 2:Výsledky 

analýzy v grafickém znázornění) 

Tabulka 2Výsledky analýzy vzniku MU v obci 

Jméno Vstupní(P) Koeficient(P) Zranitelnost Nová(P) Váha pořadí Pořadí % Vliv 

ZNPP[1] 2,74E-04 2,74E-06 0,34 9,13E-06 1,51E-05 10 1,97% 

DNV[1] 3,91E-04 3,91E-06 0,46 6,65E-06 3,06E-06 26 0,40% 

EPZ[1] 9,13E-05 9,13E-07 0,24 4,82E-06 1,16E-06 28 0,15% 

DNP[0] 1,37E-03 1,37E-05 0,09 8,42E-05 7,58E-06 20 0,99% 

POŹ[1] 2,73E-03 2,73E-05 1,08 4,10E-05 4,43E-05 5 5,78% 

RLP[1] 1,37E-03 1,37E-05 0,4 5,47E-05 2,19E-05 9 2,86% 

EPF[1] 9,13E-05 9,13E-07 0,24 5,73E-06 1,38E-06 27 0,18% 

CHH[1] 2,74E-04 2,74E-06 0,75 5,74E-05 4,31E-05 7 5,62% 

EPD[0] 3,91E-04 3,91E-06 1,02 4,33E-05 4,42E-05 6 5,77% 

ZNV[1] 2,74E-04 2,74E-06 0,27 3,65E-06 9,86E-07 30 0,13% 

ZNO[1] 2,74E-04 2,74E-06 0,1 3,65E-06 3,65E-07 32 0,05% 

EPZ[0] 9,13E-05 9,13E-07 0,32 3,56E-05 1,14E-05 13 1,49% 

DNPO[1] 3,91E-04 3,91E-06 0,81 4,82E-06 3,90E-06 23 0,51% 

EPF[0] 9,13E-05 9,13E-07 0,28 2,48E-05 6,94E-06 21 0,91% 

ZNV[0] 2,74E-04 2,74E-06 0,13 8,11E-05 1,05E-05 15 1,37% 

ZNO[0] 2,74E-04 2,74E-06 0,77 6,44E-05 4,96E-05 4 6,47% 

ZNPP[0] 2,74E-04 2,74E-06 0,22 6,19E-05 1,36E-05 12 1,77% 

HSD[0] 1,37E-03 1,37E-05 0,34 0,000115 0,000135 1 17,60% 

POŹ[0] 2,73E-03 2,73E-05 0,4 0,000108 0,000117 3 15,30% 
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RLP[0] 1,37E-03 1,37E-05 1,98 6,67E-05 0,000132 2 17,20% 

VICH[1] 2,73E-03 2,73E-05 0,22 4,10E-05 9,02E-06 18 1,18% 

DNPO[0] 3,91E-04 3,91E-06 0,22 4,09E-05 9,00E-06 19 1,17% 

CHH[0] 2,74E-04 2,74E-06 0,12 3,22E-05 3,86E-06 24 0,50% 

DNV[0] 3,91E-04 3,91E-06 0,18 3,73E-05 6,71E-06 22 0,88% 

DNE[0] 1,37E-03 1,37E-05 0,13 7,05E-05 9,17E-06 17 1,20% 

POV[0] 2,74E-05 2,74E-07 0,26 1,45E-05 3,77E-06 25 0,49% 

HLD[0] 5,48E-05 5,48E-07 0,45 5,62E-05 2,53E-05 8 3,30% 

ZEM[0] 2,74E-05 2,74E-07 0,23 2,74E-07 6,30E-08 35 0,01% 

BOU[0] 1,37E-03 1,37E-05 0,31 4,49E-05 1,39E-05 11 1,81% 

TER[1] 5,48E-05 5,48E-07 0,17 1,10E-06 1,87E-07 33 0,02% 

VAL[0] 5,48E-05 5,48E-07 0,34 1,10E-06 3,74E-07 31 0,05% 

PKT[0] 1,37E-11 1,37E-13 0,25 1,37E-13 3,43E-14 36 4,47E-11 

VSU[0] 3,91E-04 3,91E-06 0,27 3,91E-06 1,06E-06 29 0,14% 

SNK[0] 1,37E-03 1,37E-05 0,24 4,10E-05 9,84E-06 16 1,28% 

VICH[0] 2,73E-03 2,73E-05 0,41 2,73E-05 1,12E-05 14 1,46% 

TER[0] 5,48E-05 5,48E-07 0,31 5,48E-07 1,70E-07 34 0,02% 

 

Z provedené analýzy vyplývá, že největší hrozbou pro obec Velká Polom je havárie 

v silniční dopravě velkého rozsahu a to z toho důvodu, že obec leží na spojnici měst 

Ostrava a Opava, kterou představuje státní silnice I/11. Denně projede přes obec víc jak 

14000 vozidel včetně několika stovek kamionů a dále závisí především na odpovědnosti a 

ohleduplnosti řidičů, která rok od roku klesá. Dalšími hrozbami, které vyplývají z analýzy, 

jsou požáry a velké lesní požáry. Oproti tomu často se vyskytující MU – povodeň je zde 

méně pravděpodobná než v okolí, jelikož se obec nachází v typicky nezáplavové oblasti, 

protože se v obci ani v její blízkosti nenachází žádný větší vodní tok (dílo). 
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10 Havárie v silniční dopravě velkého rozsahu 

Obec Velká Polom leží na hlavním tahu mezi městy Ostrava a Opava na státní silnici I/11. 

Podle havarijního plánu kraje, patří tento úsek mezi nebezpečná místa s možným výskytem 

havárie v silniční dopravě velkého rozsahu. 

Dopravní nehodu definuje ustanovení §47 zákona č. 361/2000 Sb., silniční zákon, 

takto:„Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například 

havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž 

dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s 

provozem vozidla v pohybu.“ 

Pravděpodobnost výskytu 

� Hustá doprava,  

� hrubé porušení pravidel silničního provozu, 

� nepříznivé klimatické podmínky.  

Rozsah a ohrožení v závislosti na čase a dalších podmínkách 

� Usmrcení nebo zranění účastníků havárie, únik ropných produktů, kontaminace 

složek životního prostředí, možnost požáru (výbuchu), poškození povrchu silnice. 

Únik pohonných látek (ropných produktů) do vodotečí a zdrojů pitné vody: 

� nelze zabránit úniku do vodoteče, 

� předpoklad zamoření zdrojů pitné vody. 

Počasí: 

� srážky - kalkulovat s nebezpečnou situací za bouřkového počasí, 

� zimní období - komplikace s rozvíjením sil a prostředků v místě zásahu při sněhové 

pokrývce nebo náledí, ztížená záchrana postižených osob, možnost podchlazení. 

Denní a noční doba: 

� v noční době všeobecné prodloužení zásahových  časů. 

Zkušenosti zásahových sil: 

� praktické zkušenosti se silniční nehodou mimořádně velkého rozsahu nejsou velké,  

jsou reálné počáteční chyby v řízení a koordinaci zásahových sil a prostředků. 

Ohrožení obyvatelstva 

� usmrcení nebo zranění účastníků hromadné nehody, 



31 

 

� zamoření zdrojů pitné vody, půdy (zeminy) v obcích při úniku ropných látek z 

havarovaných vozidel, 

� pří požáru vozidel možnost přenosu na obytnou zástavbu, nebezpečí výbuchu. 

Předpokládané škody 

� usmrcení nebo zranění hospodářských zvířat, 

� škody na silnicích státních, obecních a jiných, 

� ztráty vzniklé narušením provozu na silničních komunikacích. 

Předpokládané následky vyvolané mimořádnou událostí 

� zamoření zdrojů pitné vody a vodoteči uniklými ropnými látkami na komunikacích 

vedoucích v jejich bezprostřední blízkosti, 

� narušení provozu na silničních komunikacích, 

� výbuch a požár u vozidel používajících alternativní plynový pohon. 

Zásady pro provedení záchranných a likvidačních prací 

Průzkum místa vzniku: 

� rozsah ohrožení osob, 

� nástupní plochy, příjezdové komunikace, 

� možnost úniku ropných látek do vodotečí, 

� možnost vzniku požáru a přenosu do okolí. 

Uzávěra místa havárie, třídění osob: mrtví, zranění, vyproštění a transport zraněných osob, 

odsun zemřelých osob, lokalizace a likvidace požáru, zabránění šíření ropných produktů, 

odklízení trosek, obnovení dopravy,  provedení dekontaminace (asanace). 

Předpokládané množství sil a prostředků pro záchranné a likvidační práce 

Množství sil a prostředků závisí od místa a rozsahu silniční havárie. K likvidaci jsou 

předurčeny tyto síly a prostředky: 

� HZS MSK (ÚO HZS MSK), 

� Jednotky sboru dobrovolných hasičů, 

� Policie ČR, 

� Zdravotní záchranná služba, 

� 21. krajské velitelství Ostrava, 

� Krajská hygienická stanice a Krajské oddělení státní veterinární správy. 
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Ostatní organizace a složky IZS: 

� Severomoravská energetika a.s., 

� Severomoravské Vodárny a Kanalizace, a.s., 

� Severomoravská plynárenská a.s., 

� Technické složky (Pohřební služba, mechanizační prostředky k zemním pracím, 

dopravní prostředky),  

� Humanitární organizace, 

� Nemocnice. 

Struktura organizace havarijní připravenosti, včetně uvedení působnosti složek 

HZS MSK (ÚO HZS): 

� zajištění varování ohrožených osob v místě události, 

� zamezení dalšího rozvoje události, 

� likvidace případných požárů, 

� případné převzetí velení v místě, zřízení štábu zásahu, organizace součinnosti, 

� zajištění evakuace bezprostředně ohrožených osob, 

� poskytnutí základních prostředků humanitární pomoci. 

Zdravotní a záchranná služba: 

� zajištění zdravotnické pomoci postiženým, 

� zapojení dalších zdravotnických zařízení. 

Policie ČR: 

� zjišťuje příčiny havárie a organizuje  řešení vzniklé mimořádné situace, 

� uzavření ohrožené oblasti, pořádkové zabezpečení, zajištění regulace dopravy, 

zajištění    identifikace zemřelých osob. 

Ostatní složky a prostředky, složky IZS: 

� Severomoravská energetika, a.s. - odpojení rozvodných sítí a zařízení, následná 

obnova, 

� Technické složky - odstranění následků havárie, obnovení dopravy, 

� Pohřební služba - odvoz zemřelých osob, organizace pohřbívání, 

� Humanitární organizace ČČK - poskytování humanitární pomoci postiženým, 

� Nemocnice - hospitalizace zraněných. 

[9] 



33 

 

11 Rozsáhlé požáry 

Za požár se považuje každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení či zranění osob 

nebo zvířat, anebo ke škodám na materiálních hodnotách. Za požár se považuje i nežádoucí 

hoření, při kterém byly osoby, zvířata nebo materiální hodnoty nebo životní prostředí 

bezprostředně ohroženy. Požár je možné také definovat jako proces hoření, vzniklý 

nechtěný nebo úmyslně, který se bude rozvíjet a šířit do doby, než shoří vše hořlavé, 

vzniknou podmínky pro samouhašení požáru (případně velice vzácný), budou přijata 

aktivní opatření na jeho lokalizaci a uhašení. 

Pravděpodobnost výskytu 

� při vysokých venkovních teplotách, za přispění sucha a větru samovznícením, kdy 

požár zachvátí rozsáhlé lesní plochy a polní kultury, 

� jako pokračování zážehu bleskem v očekávaných nebo neočekávaných bouřkových 

vlnách, 

� zapálením nedbalostí nebo záměrně, 

� výbuchem.  

Rozsah a ohrožení v závislosti na čase a dalších podmínkách 

� po dobu lokalizace i ve svých důsledcích silně poškozují životní prostředí, 

� šíření  velkoplošných lesních  požárů  může být velmi rychlé a těžce zdolatelné, se 

zachvácením lidských obydlí,  průmyslových objektů, skladů, produktovodů ap. 

Ohrožení obyvatelstva 

� poškozením zdraví  a úmrtími při otravách, 

� poškozením  zdraví a úmrtími z popálenin (uhoření). 

Předpokládané škody 

� škody na lesních porostech, polních kulturách lidských obydlích a ostatních 

objektech, komunikačních sítích a energovodech. 

Předpokládané následky vyvolané mimořádnou událostí 

� možnost rozšíření na osídlená místa aj. 
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Zásady pro provedení záchranných a likvidačních prací 

1) Provedení průzkumu požářiště (nejlépe za doprovodu osob, jež dobře znají 

místo požáru) a přijetí opatření v závislosti na: 

� rozsahu požáru, 

� rychlosti a směru šíření požáru, 

� členitosti terénu, 

� vhodném místě pro zřízení obrany, 

� v místech, kde se může požár rozvinout, 

� případné evakuaci (rekreační nebo jiné objekty). 

2) Evakuace osob a materiálu ze všech postižených a ohrožených prostor. 

3) Soustředění hlavních sil a prostředků podle okolností: 

� ze strany obce, 

� podle rozpracovaných úseků, lesa, rašelinišť, podle charakteru lesa. 

4) Zajištění základních bezpečnostních opatření pro vlastní zásah. 

5) Vyhledání zdrojů vody. 

6) Lokalizace požáru: 

� při požárech pozemních se požár udusává, zahází hlínou a hasí vodou, 

� při korunových požárech se prosekávají průseky napříč směrem šíření požáru, 

� založení protipožáru (ve výjimečných případech a za spolupráce a souhlasu lesního 

odborníka). 

7) Likvidace požáru: 

� uzávěra místa požáru, zjištění rozsahu požáru a možnosti jeho šíření, vymístění 

osob, 

� aktivace IZS, 

� organizace hasebního zákroku - doprava vody, hašení požáru a evakuace z požářišť, 

� uplatnění technických prostředků (využití těžkých zemních mechanismů 

k vytváření proluk). 

Předpokládané množství sil a prostředků pro záchranné a likvidační práce 

Množství sil a prostředků závisí na: 

� místu události, 

� rozsahu požáru, členitosti terénu, 

� době rozvoje požáru, rychlost a směr šíření, druh požáru (pozemní, podzemní, 

korunový), 
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� zranění (usmrcení) osob, zvířat, počet ohrožených osob, 

� eventuální překážky, které mohou zastavit požár bez zásahu lidí, 

� místa, kde se může požár rozvinout (mladý jehličnatý porost, úseky se suchým 

chrastím, prozatímní sklady kulatiny, rozpracovaná rašeliniště, chatové osady ap.). 

K likvidaci jsou předurčeny tyto síly a prostředky: 

� HZS MSK (ÚO HZS MSK), 

� Policie ČR, 

� Zdravotní záchranná služba, 

� 21. krajské velitelství Ostrava, 

� Krajská hygienická stanice a Krajské oddělení státní veterinární správy. 

Ostatní organizace a složky IZS: 

� Severomoravská energetika a.s., 

� Severomoravské Vodárny a Kanalizace, a.s.,  

� Severomoravská plynárenská a.s.,  

� Technické složky (Pohřební služba, Statik, mechanizační prostředky k zemním 

pracím, dopravní prostředky (DPO a.s., ČAD a.s. ad.),  

� Kafilérie,  

� Jednotky sboru dobrovolných hasičů,  

� Humanitární organizace,  

� Letecká záchranná služba. 

Struktura organizace havarijní připravenosti, včetně uvedení působnosti složek 

HZS MSK (ÚO HZS): 

� zajištění varování ohrožených osob v místě události, 

� zamezení dalšího rozvoje události, 

� evakuace osob, zabránění šíření požáru, 

� likvidace požáru, 

� případné převzetí velení v místě, zřízení štábu zásahu, organizace součinnosti, 

� zajištění evakuace bezprostředně ohrožených osob v okolí, 

� další činnost podle vývoje situace. 

Záchranná zdravotnická služba: 

� zajištění zdravotnické pomoci postiženým, 

� zapojení dalších zdravotních zařízení, pomoc ČČK. 

Policie ČR: 
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� uzavření ohrožené oblasti, pořádkové zabezpečení, zajištění regulace dopravy, 

zajištění identifikace zemřelých osob. 

Rozhodující složky IZS: 

Vrtulník MV, letecká hasičská služba, JPO. 

� Pomoc při hašení a evakuaci postižených osob, 

� informování občanů, 

� zajištění náhradního ubytování. 

Ostatní složky a prostředky, složky IZS: 

� Severomoravská energetika, a.s. - odpojení rozvodných sítí a zařízení, 

� Severomoravské Vodárny a Kanalizace, a.s. - dodávka vody, 

� Severomoravská plynárenská a.s. - odpojení rozvodů plynu, 

� Technické složky (Pohřební služba, Statik, Mechanizační prostředky k zemním 

pracím, dopravní prostředky, 

� Kafilérie, 

�  Jednotky sboru dobrovolných hasičů,  

� Humanitární organizace např. ČČK. 

[9] 
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12 Stávající zabezpečení úkolů a opatření k ochraně obyvatelstva v obci 

Velká Polom 

Cílem úkolů k ochraně obyvatelstva je chránit civilní obyvatelstvo před nebezpečím, 

pomoci mu odstranit bezprostřední účinky havárií nebo pohrom a vytvořit také nezbytné 

podmínky pro jeho přežití. 

Varování a vyrozumění 

Včasné a správné provedení varování a poskytnutí prvotních tísňových informací je jednou 

ze základních podmínek úspěšné realizace opatření na ochranu obyvatelstva. Při hrozbě 

mimořádné události nebo po jejím vzniku je rovněž důležité zabezpečit vyrozumění složek 

IZS a jejich příslušníků, pracovníků orgánů státní správy a samosprávy a dalších orgánů a 

institucí v potřebném rozsahu.  

Varování v obci je zajištěno pomocí jedné elektronické sirény a obecního rozhlasu.  

Elektronická siréna 

� Umístěna na obecním úřadě - Opavská 58, Velká Polom 74764, 

� typ sirény je HR 1200 W, 

� zvukový signál s dosahem 1300 m, 

� verbální informace s dosahem 650 m, 

� dálkové ovládání - ano, 

� evidenční číslo je 6099. 

Obecní rozhlas 

� Umístěn na obecním úřadě - Opavská 58, Velká Polom 74764, 

� typ je AUDIO 232, 

� evidenční číslo je 6100. 

[9] 

V obci Velká Polom není zpracován plán varování, vyrozumění a informování 

obyvatelstva. 

Evakuace obyvatelstva 

Evakuace, jako jeden ze základních způsobů ochrany obyvatelstva, je souhrnem opatření 

zabezpečujících přemístění (odsun) osob, hospodářského zvířectva a věcných prostředků v 
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daném pořadí priority, z ohroženého prostoru na jiné území, kde je pro evakuované osoby 

zajištěno náhradní ubytování a stravování. 

Evakuace je mimořádné opatření, používané v případech, kdy již nelze účinnou ochranu 

obyvatelstva zabezpečit jiným způsobem. [3] 

Přednostně jsou evakuovány 

� děti do 15 let, 

� osoby zdravotně postižené, 

� osoby doprovázející vyjmenované skupiny osob. 

 

V obci Velká Polom je vypracovaný plán evakuace pro budovu základní školy, pro budovu 

mateřské školy, pro budovu kulturního střediska a pro budovu TJ Velká Polom. Plán 

evakuace obyvatelstva pro území obce není vypracován. 

Místa pro náhradní stravovaní a ubytování 

K zajištění nouzového ubytování a stravování lze využít i školských zařízení, které mají 

vlastní jídelnu s vyvařováním a vlastní tělocvičnu k možnému nouzovému ubytování. 

V obci Velká Polom je to základní škola. 

Základní škola-Velká Polom 

� Umístění Opavská 350, Velká Polom 74764, 

� vlastní jídelna - ano, 

� vyvařovací kapacita je 550, 

� vlastní tělocvična – ano. [9] 

Ukrytí obyvatelstva 

V obci Velká Polom se nenachází žádný stálý úkryt a také není vedena evidence možných 

improvizovaných úkrytů. Pro obec Velká Polom není zpracován plán ukrytí obyvatelstva. 

Záchranné a likvidační práce 

Jsou činnosti k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých 

mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního 

prostředí, které vedou k přerušení jejich příčin. Likvidační práce jsou činnosti k odstranění 

následků způsobených mimořádnou událostí. 
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Kontakty Integrovaného záchranného systému 

Tísňové volání: 

� 150 - Hasičský záchranný sbor ČR. 

� 155 - Zdravotnická záchranná služba. 

� 158 - Policie ČR. 

� 112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání 

Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje 

� Výškovická 2995/40, Ostrava - Zábřeh, 700 30, 

� tel. +420 950 730 401. 

Fakultní nemocnice Ostrava 

� 17. listopadu 1790/5 , Ostrava – Poruba, 708 00, 

� tel. +420 59 737 11 11. 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

� Vyškovická 2995/40, Ostrava - Zábřeh, 700 30, 

� tel. +420 950 730 311. 

Hasičská stanice Ostrava – Poruba 

� Martinovská 36/1622, Ostrava – Poruba, 708 00, 

� tel. +420 950 733 011. 

Policie ČR Velká Polom 

� Opavská 137, Velká Polom 74764, 

� tel. +420 553 770 279. 

Sbor dobrovolných hasičů Velká Polom 

� Opavská 58, Velká Polom 74764, 

� Velitel JSDH  Jiří Vandlíček, tel. +420 724 180 358. 

 

Obec Velká Polom upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci 

pomocí požárního řádu obce. (Příloha č. 3: Obecně závazná vyhláška-Požární řád obce) 

Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle podmínek obce považuje: 

� budova základní školy; 

� budova mateřské školy, 
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� budova kulturního střediska, 

� budova TJ Velká Polom. 

Požární bezpečnost v případech těchto budov je zajištěna samostatnými požárními 

předpisy (požární řád, požární poplachové směrnice, plán evakuace). 
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13 Návrh optimalizace zabezpečení úkolů a opatření k ochraně 

obyvatelstva v obci Velká Polom 

K zlepšení zabezpečení ochrany obyvatelstva v obci Velká Polom navrhuji doplnit 

stávající opatření o realizaci těchto návrhů:  

1) Vypracovat plán varování, vyrozumění a informování obyvatelstva v obci. 

2) Vypracovat plán evakuace obyvatelstva pro území obce. 

3) Vytipovat vhodné prostory pro ukrytí obyvatelstva a vypracovat plán ukrytí 

obyvatelstva na území obce. 

4) Vypracovat plán individuální ochrany obyvatelstva obce. 

5) Vypracovat plán veřejného pořádku a bezpečnosti. 

6) Aktualizovat údaje v současném požárním řádu obce – jména, kontakty a adresy na 

zodpovědné osoby, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky 

požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů. 

7) Díky rychle se rozvíjející výstavbě mnoha nových rodinných domů se obec rozšiřuje, a 

z tohoto důvodu stávající zabezpečení varování obyvatelstva koncovými prvky bude 

nedostačující. Doporučuji instalaci dalšího koncového prvku (sirény) nebo rozšíření 

obecního rozhlasu u nově vznikajících zástaveb. 

8) Zpracovat krizovou kartu obce, která bude obsahovat následující informace: 

� počet obyvatel, 

� rozlohu obce, 

� plán obce, 

� kontaktní údaje na obce, 

� kontaktní údaje na obec s rozšířenou působností (Ostrava), 

� telefonní čísla tísňových linek a havarijních služeb, 

� kontaktní údaje na hasičský záchranný sbor Ostrava, 

� kontaktní údaje na sbor dobrovolných hasičů obce, 

� výpis možných rizik v obci, jejich specifikace a možná řešení, 

� přehled sirén v obci – druh, ovládání, umístění, 

� informace o místním rozhlase – druh, ovládání a kontaktní osoby manipulující 

s rozhlasem, 

� věcná pomoc místních firem – technika k zapůjčení, kontakty na vedoucí firem. 

9) Doplnění bezpečnostních prvků na státní silnici I/11. 

10) Zkvalitnit stav a povrch komunikace I/11. 
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11) Sestavit krizový štáb obce ve složení: 

� vedoucí krizového štábu, 

� pracovníci obecního úřadu, 

� odborníci, kteří jsou dostupní na území obce. 

12) Zlepšit přípravu personálu na řešení mimořádné události. 

13) Zlepšit přípravu obyvatelstva na mimořádnou událost. Obsah přípravy doporučuji 

zaměřit, na následující problematiku: 

� opatření, která jsou připravená k záchraně životů, zdraví a majetku v případě vzniku 

mimořádné události, 

� zdroje a místa nebezpečí vzniku mimořádné události v obci a okolí, 

� využívání telefonních čísel tísňového volání (112, 150, 155, 158), 

� vysvětlení varovného signálu a chování obyvatelstva po jeho vyhlášení, 

� místo, kde mohou obyvatelé obce obdržet další informace o rizicích vzniku 

mimořádné události a připravených opatřeních, 

� poskytování první pomoci zraněným osobám, 

� používaní přenosných hasicích přístrojů, jednoduchých hasebních prostředků a 

způsoby hašení malých požárů. 

14) Doplnit vybavení sboru dobrovolných hasičů v obci Velká Polom. 
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14 Závěr 

Záměrem této bakalářské práce bylo analyzovat možná ohrožení obce Velká Polom 

mimořádnými událostmi a na základě výsledků optimalizovat stávající opatření k ochraně 

obyvatelstva obce.  

Pro tuto analýzu jsem si vybral program SFERA, který je softwarový nástroj vyvinutý 

speciálně pro analýzu rizik území. Z výsledku analýzy je možné konstatovat, že mezi 

hrozby s největší pravděpodobností vzniku mimořádné události v obci Velká Polom patří 

havárie v silniční dopravě velkého rozsahu, rozsáhlý lesní požár a požár. 

Následně jsem ve své práci popsal stávající zabezpečení úkolů a opatření k ochraně 

obyvatelstva v obci Velká Polom a navrhl jsem jejích zlepšení a doplnění o konkrétní 

návrhy. 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo optimalizovat stávající opatření k ochraně 

obyvatel na základě vypracované analýzy možného ohrožení obce Velká Polom 

mimořádnou událostí, tyto cíle se mi podařilo splnit, což vyplývá z výsledků. 

Přínosem této práce pro praxi je konkrétní souhrnná informace pro vedení obce Velká 

Polom, protože dává přehled o současném stavu připravenosti na mimořádnou událost. 

Rovněž podává námět, jak zdokonalit současný stav připravenosti obce na prevenci, vznik 

a následky možných mimořádných událostí. Tato práce také může sloužit jako studijní 

materiál pro ty, kteří se prakticky i teoreticky zabývají řešením krizové připravenosti obcí a 

měst. 
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