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ANOTACE Diplomové práce  

 

CHUDOBA, JAN Analýza rizik územního celku. Ostrava: Fakulta bezpečnostního 

inženýrství, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2010, Diplomová práce, vedoucí Kovařík, 

Jaroslav 

 

Diplomová práce je zaměřena na analýzu možného ohrožení správního obvodu ORP Opava 

mimořádnými událostmi. V úvodní části  se práce zabývá popisem rizik a dostupných analýz, 

které jsou vhodné pro analýzu rizik územního celku. Dále práce popisuje charakteristiku 

správního obvodu ORP Opava. Pomocí souhrnné analýzy vzniku mimořádných událostí a 

analytického programu SFÉRA analyzuje možná ohrožení správního obvodu ORP Opava. 

Na základě provedených analýz možného ohrožení území jsou navržena opatření pro 

zabezpečení úkolů a opatření k snížení negativních dopadů na obyvatelstvo, objekty a životní 

prostředí. 

Klíčová slova: analýza, riziko, havárie, mimořádná událost, ochrana obyvatelstva. 

 

ANNOTATION OF DIPLOMA THESIS 

 

CHUDOBA, JAN The analysis of risks of territorial unit. Ostrava: Faculty of Safety 

Engineering, VŠB – Technical University of Ostrava, 2010, Diploma Thesis, head: Kovařík, 

Jaroslav  

 

The diploma thesis is focused on the analysis of possible endangering of the administrative 

district ORP Opava by extraordinary events. In the introduction, the thesis covers the 

description of hazards and existing analyses, which are suitable for the risk analysis of a 

territorial unit. Further, the work describes a characteristics of the administrative unit ORP 

Opava. Possible endangering of the ORP Opava administrative district is analysed by means 

of the total analysis of the rise of extraordinary events in conjunction with the analytical 

program SFÉRA. The measures to secure the tasks as well as the measures to eliminate the 

negative impacts on inhabitants, premises and living enviroment are proposed based on the 

performed analysis of the possible endangering of the territory. 

Key words: analysis, hazard, disaster, emergency event, protection of population.
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1 Úvod 

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

být v průběhu svého života svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, protože přicházejí 

většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují velké škody na majetku 

a životním prostředí. Rozsah obrovských škod napáchaných mimořádnými událostmi 

nezáleží ovšem pouze na jejich intenzitě, ale také na stupni rozvoje společnosti a politickém 

zřízení. Mimořádné události mohou vzniknout škodlivým působením sil a jevů vyvolaných 

činností člověka, přírodními vlivy nebo jejich kombinací. Takovými událostmi mohou být 

např. povodeň, orkán, technologická havárie s únikem nebezpečných látek, velká dopravní 

nehoda, rozsáhlý požár, teroristický čin.  

Zabránění vzniků těchto událostí není možné jakýmkoliv způsobem ovlivnit, ale můžeme 

provést opatření, která zmírní příčiny vzniku a která se stanou účinnou ochranou 

obyvatelstva. V české republice mají  orgány státní správy a samosprávy ze zákona povinnost 

chránit své občany před těmito mimořádnými událostmi a jejich případnými následky, a 

proto vytvářejí různé systémy a pravidla pro ochranu obyvatelstva. Z těchto důvodů se čím 

dál tím více objevují projekty s analýzou rizik vzniku těchto událostí na hranici správního 

územního celku. 

V rámci své diplomové práce jsem se rozhodl analyzovat možná ohrožení správního obvodu 

ORP Opava mimořádnými událostmi pomocí vybraných analýz. Na základě výsledků 

provedených analýz se pokusím navrhnout opatření ke snížení jejich dopadů na obyvatelstvo, 

objekty a životní prostředí na území správního obvodu ORP Opava. 

 



 

 

2 Cíl práce 

Cílem diplomové práce je analyzovat možná rizika vybraného územního celku a navrhnout 

opatření ke snížení jejich dopadů na vybrané území. 



 

 

3 Rešerše 

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

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

Tento učební text definuje mimořádné události. Popisuje jejich účinky a následky. Dále se 

zabývá technologickými haváriemi, zákony řešící prevenci těchto havárií a uvádí metody 

užívané pro analýzu a hodnocení následků průmyslových havárií. 

Bernatík, A. Prevence závažných havárií I. Ostrava: SPBI, 2006. ISBN 80-86634-89-2 

Autor v knize stručně seznamuje s dynamicky se vyvíjejícím oborem - prevenci závažných 

havárií. Tato publikace shrnuje zkušenosti, poznatky a přístupy k problematice hodnocení 

rizik závažných havárií na zdraví a životy lidí, majetek a životní prostředí v souvislosti s 

nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. 

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. 

Aven T.: Foundation of Risk Analysis ( A Knoweledge and Decision- Oriented 

Perspektive). England: John Wiley & Sons, 2005. ISBN 0-471-49548-4. 

Publikace podává ucelený přehled o základech provádění analýzy rizik. Neřeší metody nebo 

postupy stanovení potřeby sil a prostředků pro zdolávání MU. 

ŠIMÁK, Ladislav. Manažment rizik. 1. vydání. FŠI ŽU, Žilina, 2006 

Autor se v textu stručně seznamuje s termínem riziko. Popisuje klasifikaci a management 

rizik. Dále se zabývá  řízením  v podmínkách  rizika a zabývá se riziky v jednotlivých 

prostředích. 



 

 

Procházková D., Říha J. Krizové řízení,  MV- GŘHZS  ČR. 1. vydaní. Praha 2004.   

ISBN 80-86640-30-2 

Kniha vysvětluje základy krizového řízení včetně  jejich řešení  ve  vyspělých  státech světa. 

Zabývá se  hodnocením rizik a  metodami analýzy jejich možného vzniku. Řeší také otázky 

bezpečnosti a plánování ochrany obyvatelstva. Podává ucelený přehled o legislativě, 

dokumentaci a administrativě související z krizovým řízením a ochranou obyvatelstva. 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. 

Zákon implementuje předpisy Evropského společenství do právního řádu ČR a stanoví 

systém prevence závažných havárií pro objekty, ve kterých se vyskytují vybrané nebezpečné 

látky. Rozděluje provozovatele průmyslových podniků do skupiny A nebo B. Podle tohoto 

rozdělení vyplývají následné povinnosti, jako například zpracování bezpečnostního programu 

a bezpečnostní zprávy.  

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon stanovuje základní a ostatní složky integrovaného záchranného systému a jejich 

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

celků při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. 

Uvádí práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě a během vyhlášení 

krizových stavů. 

Internetový server MV ČR  http://www.mvcr.cz/hasici 

Internetové stránky obsahující kompletní informace týkající se činnosti hasičských 

záchranných sborů, legislativy, ochrany obyvatelstva, krizového a havarijního plánování. 

3.1 Vyhodnocení   rešerše 

Pro zpracování diplomové práce pro mě budou důležité zdroje zabývající se problematikou 

mimořádných událostí, jejich analýzou a prevencí proti jejich působení na životy, zdraví a 

majetek osob a na  životní prostředí a zdroje týkající se připravenosti ORP Opava v oblasti 

ochrany obyvatelstva. 

 



 

 

4 Základní pojmy 

Nebezpečí - je vlastnost látky nebo jevu/děje/faktoru způsobit neočekávaný negativní jev. 

Jako objekty je třeba zahrnovat veškeré technické zařízení, látky a materiály, organizaci 

práce a jiné činnosti, které mohou ohrozit zdraví a životy lidí, způsobit materiální škody 

anebo poškodit životní prostředí. [5] 

Riziko - je definováno jako kombinace pravděpodobnosti vzniku negativního jevu a jeho 

následku. V komplexním pojetí je riziko chápáno jako relace mezi očekávanou ztrátou 

(poškození zdraví, ztrátou života, ztrátou majetku atd.) a neurčitostí uvažované ztráty 

(zpravidla vyjádřenou pravděpodobností nebo frekvencí výskytu). [5] 

Analýza – je proces identifikace rizik a jejich zdrojů, které mohou způsobit škody na svém 

okolí, odhad dopadů možných scénářů havárií na zdraví a životy lidí, zvířat, majetek a 

životní prostředí, zkoumání opatření, které mohou zabránit vzniku havárie nebo snížit její 

následky, stanovení míry rizika, hodnocení přijatelnosti rizika vzniku závažné havárie. [12] 

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 

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] 

Krizová situace - je mimořádná událost, v jejímž důsledku se vyhlašuje stav nebezpečí, 

nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav. Jsou při ní ohroženy důležité hodnoty, 

zájmy či statky státu a jeho občanů a hrozící nebezpečí nelze odvrátit a způsobené škody 

odstranit běžnou činností orgánů veřejné moci, ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních 

sborů, záchranných sborů, havarijních a jiných služeb a právnických a fyzických osob. [12] 

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] 



 

 

5 Legislativa v oblasti ochrany obyvatelstva v ČR 

Mezi nejdůležitější legislativní normy, vztahující se k problematice ochrany obyvatelstva v 

ČR, patří následující zákony, nařízení a vyhlášky. 

5.1 Zákony 

Informace o některých zákonech, které se přímo vztahují k problematice ochrany 

obyvatelstva na území ČR. 

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky ve znění pozdějších 

předpisů 

Zákon stanoví, jako základní povinnosti státu zajištění svrchovanosti a územní celistvosti 

České republiky, ochranu jejich demokratických základů a ochranu životů, zdraví a 

majetkových hodnot a umožňuje vládě v případě ohrožení těchto hodnot vyhlášení 

nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu. 

Zákon  č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon stanovuje základní povinnosti státních orgánů, právnických i fyzických osob 

vztahující se k prevenci, ohlašování i likvidaci požáru či jiného požárního nebezpečí. Dále 

vymezuje status, povinnosti a postupy všech jednotek požární ochrany na území ČR. Zákon o 

požární ochraně také udává podmínky a výše sankcí při jeho porušení. 

Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Charakterizuje Hasičský záchranný sbor ČR z hlediska jeho organizace, úkolů a postupů 

řízení. Jsou zde také uvedena práva a povinnosti všech příslušníků HZS ČR. 

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky integrovaného 

záchranného systému a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis, 

působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva a 

povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při 

záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení 

stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu.  



 

 

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

ve znění pozdějších předpisů 

V zákonu je stanovena pravomoc, působnost a postup orgánů krizového řízení včetně práv a 

povinností právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace. Zákon udává také 

podmínky a výše sankcí při jeho porušení. 

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon upravuje přípravu hospodářských opatření pro stav nebezpečí, nouzový stav, stav 

ohrožení státu a válečný stav (dále jen krizové stavy) a přijetí hospodářských opatření pro 

krizové stavy. Dále stanoví pravomoc vlády a správních úřadů při přípravě a přijetí 

hospodářských opatření pro krizové stavy a též práva a povinnosti fyzických a právnických 

osob při přípravě a přijetí hospodářských opatření pro krizové stavy. 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých 

zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších 

předpisů (zákon o prevenci závažných havárií) 

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a stanoví systém 

prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná 

chemická látka nebo chemický přípravek, s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit 

následky závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a 

majetek v objektech a zařízeních a v jejich okolí. Rozděluje provozovatele průmyslových 

podniků do skupiny A nebo B. Podle tohoto rozdělení vyplývají následné povinnosti, jako 

například zpracování bezpečnostního programu a bezpečnostní zprávy.  

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

pozdějších předpisů 

Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro 

hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a 

podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a 

zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských společenství a jeho účelem je 

též přispívat k ochraně vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských 



 

 

ekosystémů. Zákon upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy 

fyzických a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, jakož i vztahy 

k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale 

udržitelného užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky povodní a 

sucha. 

5.2 Nařízení a vyhlášky 

Informace o nařízeních a vyhláškách, které se přímo vztahují k problematice ochrany 

obyvatelstva na území ČR. 

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 

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

pozdějšího předpisu 

Stanovuje pravidla pro zacházení s materiály obsahující zvláštní skutečnosti. Udává, jakým 

způsobem má být u takových písemností prováděno označování, evidence, manipulace i 

archivace. Dále se nařízení zabývá činností a složením bezpečnostní rady a krizového štábu 

kraje i obce včetně náležitostí a způsobu zpracování krizového plánu.  

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 pozdějšího předpisu 

Obsahem tohoto nařízení jsou podmínky a pravidla pro zapojování České republiky do 

záchranných operací při mimořádných událostech v zahraničí. Dále jsou pak stanovena 

pravidla pro poskytování i přijímání humanitární pomoci a pro úhradu nákladů na ochranu 

obyvatelstva, která byla poskytnuta právnickými či podnikajícími fyzickými osobami.  

Vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění 

hospodářských opatření pro krizové stavy, ve smyslu pozdějšího předpisu 

  Text vyhlášky je členěn do 16 §. 

Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění 

pozdějšího předpisu 

Tímto nařízením jsou stanoveny předpisy pro obsah a vedení dokumentace vztahující se k 

požární ochraně. Další části nařízení udávají podmínky a rozsah poskytování péče 



 

 

zasahujícím osobám, systém pracovní pohotovosti mimo pracoviště dobrovolných hasičů 

včetně odměn a způsobu poskytování náhrad jejich ušlého zisku. Pátá část je věnována 

podmínkám akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů.  

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti 

a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

Vyhláška stanovuje podmínky požární bezpečnosti u právnických a podnikajících fyzických 

osob, požadavky na věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení. 

V dalších částech vyhláška upravuje oblast dokumentace požární ochrany, lhůty a způsob 

provádění kontrol v oblasti požární ochrany, ověřování odborné způsobilosti, stanovuje 

obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení. Ve třetí části vyhláška upravuje způsob 

výkonu státního požárního dozoru.  

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární 

ochrany 

Text vyhlášky je členěn na části a hlavy a její součástí je 14 příloh. 

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení 

integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějšího předpisu 

Text vyhlášky je členěn do 7 částí, 32 § a její součástí jsou 2 přílohy. 

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

obyvatelstva 

První část vyhlášky udává podmínky vzniku zařízení civilní ochrany a odborné přípravy jeho 

personálu. Vyhláška také stanovuje postupy pro informování obyvatelstva o možném 

ohrožení, zabezpečení systému varování a poskytování tísňových informací. Čtvrtá část je 

věnována způsobu provádění evakuace a jejího zabezpečení. Dále vyhláška stanovuje způsob 

a rozsah ochrany obyvatelstva včetně požadavků na stavby, k nímž se civilní ochrana 

vztahuje. Text vyhlášky se skládá ze 7 částí, 23 § a její součástí jsou 4 přílohy. 

Vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky 

Vyhláška obsahuje 4 § a 3 přílohy. 



 

 

5.3 Shrnutí legislativy v oblasti ochrany obyvatelstva v ČR 

Problematika týkající se bezpečnosti státu v různých mimořádných situacích, byla vyřešena 

schválením Ústavního zákona č. 110/1998 Sb.,  o bezpečnosti České republiky. Tento zákon 

podstatně přibližuje legislativu v bezpečnostní oblasti  k vyspělým demokratickým státům.  

Přijetím zejména zákonů č. 238/2000 Sb., č. 239/2000 Sb.  a č. 240/2000 Sb. byl nově do 

našeho právního řádu zaveden pojem ochrana obyvatelstva. Tato „krizová legislativa“ 

obsahuje nezbytné právní normy, které stanoví ministerstvům a ostatním ústředním správním 

úřadům, orgánům krajů, obcím a vybraným právnickým a fyzickým osobám konkrétní úkoly 

v oblasti ochrany obyvatelstva. 

Vstoupením výše uvedených zákonů v platnost a převodem civilní ochrany z působnosti 

Ministerstva obrany do působnosti Ministerstva vnitra. Ministerstvo vnitra se stalo garantem 

„civilní“ ochrany obyvatelstva a hlavním koordinátorem opatření ostatních zainteresovaných 

rezortů, které se týkají zabránění škod, přírodních a antropogenních havárií a krizových 

situací a opatření v období války. 



 

 

6 Povinnosti obcí s rozšířenou působností při řešení 

mimořádných událostí 

Česká republika se člení na územní samosprávní celky. Základními územními 

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

obcích. Obecní úřady (městské úřady) obcí s rozšířenou působností (tzv. obcí III. stupně) 

jsou mezičlánkem přenesené působnosti státní správy mezi krajskými úřady a obecními 

úřady. Správní obvody rozšířené působnosti těchto obcí jsou vymezeny vyhláškou 

ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb.  výčtem obcí, které do nich spadají. Obecní úřady obcí s 

rozšířenou působností mají oproti ostatním obecním úřadům, některé oblasti působnosti 

navíc, a to nejen pro svůj vlastní, základní správní obvod, ale zpravidla i pro další obce v 

okolí. 

6.1 Úkoly a opatření orgánů obce s rozšířenou působností při vzniku 

mimořádných událostí 

Úkoly orgánů obce s rozšířenou působností se vztahují ke správnímu obvodu obce 

s rozšířenou působností. Stejně jako v případě krajských úřadů, také v případě obecních 

úřadů s rozšířenou působností plní úkoly tohoto úřadu hasičský záchranný sbor kraje, který: 

� zajišťuje připravenost správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na 

mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva, 

� plní úkoly při provádění záchranných a likvidačních prací stanovené Ministerstvem 

vnitra, 

� organizuje součinnost mezi obecním úřadem obce s rozšířenou působností a územními 

správními úřady s působností v jeho správním obvodu a ostatními obcemi, 

� řídí výstavbu a provoz informačních a komunikačních sítí IZS, 

� zabezpečuje varování a vyrozumění, 

� organizuje instruktáž a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a v přípravě složek IZS 

zaměřené na jejich vzájemnou součinnost, 

� organizuje a koordinuje humanitární pomoc, 

� organizuje a koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou, 

potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva, 

� organizuje zjišťování a označování nebezpečných oblastí, provádění dekontaminace a 

dalších ochranných opatření, 

� organizuje hospodaření s materiálem civilní ochrany, 



 

 

� vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany a staveb dotčených požadavky 

civilní ochrany v kraji, 

� shromažďuje a používá pro zpracování vnějších havarijních plánů a havarijního plánu 

kraje potřebné údaje, 

� seznamuje ostatní obce, právnické a fyzické osoby ve svém správním obvodu s 

charakterem možného ohrožení obyvatel s připravenými záchrannými a likvidačními 

pracemi, 

� zpracovává vnější havarijní plán, pokud to vyplývá ze zvláštního právního předpisů a 

zóna havarijního plánování nepřesahuje správní obvod obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností, 

� spolupracuje při zpracování vnějšího havarijního plánu a při koordinovaném řešení 

mimořádné události s krajským úřadem, pokud zóna havarijního plánování přesahuje 

území správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 

� zajišťuje havarijní připravenost stanovenou havarijním plánem kraje a vnějšími 

havarijními plány a ověřuje ji cvičeními, 

� uplatňuje stanoviska k územním plánům a regulačním plánům z hlediska své působnosti 

v požární ochraně, integrovaném záchranném systému a ochraně obyvatelstva při 

přípravě na mimořádné události. [10] 

HZS kraje zpravidla plní úkoly obecního úřadu s rozšířenou působností prostřednictvím 

svého územního odboru. Obecní úřad obce s rozšířenou působností zároveň plní úkoly 

v obci, ve které je jeho sídlo, ale ne z titulu obce s rozšířenou působností, ale z hlediska 

úkolů obce jako takové. Orgány obce zajišťují připravenost obce na mimořádné události a 

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

přeneseného výkonu státní správy obecní úřad zejména: 

� organizuje přípravu obce na mimořádné události, 

� podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací s IZS, 

� zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím, 

� hospodaří s materiálem civilní ochrany, 

� poskytuje hasičskému záchrannému sboru kraje podklady a informace potřebné ke 

zpracování havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu, 

� podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel obce, 

� vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany nebo staveb dotčených 

požadavky civilní ochrany v obci. [10] 



 

 

Obec může zřizovat zařízení civilní ochrany k plnění uvedených úkolů. Obecní úřad má za 

povinnost seznamovat právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení, 

s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva. Dále 

organizovat za tímto účelem jejich školení. Obec je z hlediska ochrany obyvatel za dotčený 

orgán ve stavebním a územním řízení. 

6.2 Úkoly starosty obce s rozšířenou působností při vzniku mimořádných 

událostí 

Starosta obce s rozšířenou působností plní ve správním obvodu obce s rozšířenou působností 

následující úkoly: 

� koordinuje záchranné a likvidační práce při řešení mimořádné události vzniklé ve 

správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností, pokud jej velitel zásahu o 

koordinaci požádal. Pro koordinaci záchranných a likvidačních prací může starosta obce s 

rozšířenou působností použít krizový štáb své obce, 

� schvaluje vnější havarijní plány. [10] 

Starosta obce s rozšířenou působností kromě těchto úkolů a pravomocí, plní  zároveň  úkoly a 

pravomoci jako každý jiný starosta obce. Starosta obce při provádění záchranných a 

likvidačních prací: 

� zajišťuje varování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím, 

� organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce, 

� organizuje po dohodě s velitelem zásahu nebo se starostou obce s rozšířenou působností 

evakuaci osob z postiženého území obce, 

� je oprávněn vyzvat právnické a podnikající fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné 

pomoci. [10] 

Starosta obce s rozšířenou působností je povinen předávat prostřednictvím operačních a 

informačních středisek IZS zprávy o průběhu záchranných a likvidačních prací Ministerstvu 

vnitra. Jejich prostřednictvím bude také vyžadovat pomoc při koordinaci záchranných a 

likvidačních prací ve prospěch správního obvodu obce s rozšířenou působností postiženého 

mimořádnou událostí. 



 

 

7 Klasifikace rizik 

Rizika se nacházejí ve všech oblastech společenského života, v přírodním prostředí i 

v technických a technologických procesech. Klasifikaci mimořádných událostí, pohrom a 

katastrof lze provádět na základě různých hledisek. V odborné  literatuře je nejčastěji 

používána klasifikace podle WHO (World health organization) – Světová zdravotnická 

organizace, která definuje dvě základní skupiny při čemž hranice mezi nimi je mnohdy 

sporná a jsou to tyto skupiny : 

� přírodně - klimatické - jsou způsobeny přírodními živly (vesmír, země, oheň, voda a 

vzduch), 

� antropogenmí – sociálně – ekonomické - jsou způsobeny uvědomělou i neuvědomělou 

činností lidí. 

Ze všeobecného pohledu a v závislosti na původu je můžeme rozdělit do dvou základních 

skupin a do hlavních podskupin: 

Tabulka 1 Klasifikace rizik 

Antropogenní rizika Přírodní rizika 

� sociogenní rizika 

� technogenní rizika 

� agrogenní rizika 

� kombinované rizika 

 

� tektonické rizika 

� telurické rizika 

� topologické rizika 

� meteorologické rizika 

� kosmogenní rizika 

 

[6] 

Antropogenní rizika souvisí s činností člověka v procese vytváření si optimálních podmínek 

pro život. Člověk si neustále přizpůsobuje přírodní podmínky podle svých potřeb a představ, 

aby si vytvořil optimální životní prostředí. Jeho aktivity jsou však velmi často přímým 

ohrožením přírody, případně jsou spojené s řadou rizik, které může být zdrojem ohrožení. 

Sociogenní rizika  jsou spojené se sociálními jevy a chováním člověka jako jedince, který je 

osobností a neopakovatelnou individualitou. Jsou však závislé i na: 

� kvalitě práce jednotlivce, 

� schopnosti lidí komunikovat navzájem, 

� účinnosti řízení pracovních kolektivů. 



 

 

Význam i rozsah těchto rizik narůstá v období, kdy je ve státě nedostatek veřejných financí a 

ekonomická produktivita a hospodářství státu je nízká. Uvedené skutečnosti se všeobecně 

odrážejí na růstu nezaměstnanosti, snižování úrovně sociálního zabezpečení. Můžou být 

zdrojem konkrétních krizových jevů  výrazný růst nezaměstnanosti, sociálními nepokoji a 

stávkami zaměstnanců, které se následně negativně projevují na celém hospodářství státu. 

Technogenní rizika představují zásadní hrozbu pro výrobní procesy a různé služby. Ze 

systémového pohledu je možné tyto rizika členit na čtyři skupiny: 

� rizika ohrožující technologické procesy ve výrobě a službách, 

� rizika ohrožující technické a technologické zařízení a prostředky, 

� rizika ohrožující infrastrukturu a energetický systém státu, 

� rizika ohrožující řídící, informační a komunikační procesy. 

Můžou být zdrojem krizových jevů, které můžou ohrozit hospodářství státu ve všech jeho 

odborech a činnostech. Rizika ohrožující technologické procesy ve výrobě a v službách i 

rizika, které můžou způsobit nefunkčnost dopravních prostředků a dopravních zařízení , 

nejsou závislé jen  na technickém stavu strojů a zařízení, ale souvisí i s lidským činitelem. 

Agrogenní rizika můžou mít v systému polnohospodářské a potravinářské produkce 

negativní dopady na člověka a přírodu. Geneticky upravované potraviny jsou zatím jen velmi 

málo prozkoumané z pohledu jejich rizik na další vývoj člověka i celou přírodu. Jsou spojeny 

taky s chemikáliemi používanými v polnohospodářské činnosti na podporu růstu, ale i na 

ničení škůdců. Polnohospodářskou činností vznikají i rizika, které ohrožují dopravní procesy 

a v rozhodující míře samotnou dopravní cestu: 

� dlouhodobá (formou sesuvů, propadnutí se půdy, zaplavením území), 

� krátkodobá (znečištění v prostoru výjezdu z polí sezónním přesunem techniky, 

chemickým postřikem). 

Kombinované rizika v reálné praxi  se  s nimi nejčastěji setkáváme. Ve výrobě a službách je 

to hlavně kombinace technogenních a sociogenních rizik. Kombinované rizika jsou o hodně 

nebezpečnější, než čisté antropogenní rizika a pravděpodobnost vzniku krizových jevů je 

velmi vysoká. Na druhé straně je o hodně komplikovanější i proces snižování takových rizik 

a prevence vzniku krizových jevů je náročná  na materiální a lidské zdroje. 

Přírodní rizika vznikají působením přírodních sil pozemských i mimozemských, které jsou 

výsledkem změn akumulace energie uvnitř Země nebo na jejím povrchu.  

Tektonická rizika představují závažný problém pro celou společnost. Vznik zemětřesení  ví 

lidstvo předpovídat jen v minimální míře, stejně jako jejich sílu a velikost prostoru, kterou 

postihne. 



 

 

Telurická rizika jsou podmíněná existencí aktivních sopek v různých oblastech naší planety. 

Jsou snadněji předvídatelná než tektonická rizika (průběžné monitorování aktivních sopek). 

Telurické procesy mohou způsobit i zemětřesení. 

Topologická rizika jejich součástí jsou hlavně sesuvy půdy jako proces svahové modelace. 

Jedná se většinou o pomalý a krátkodobý klouzavý pohyb hornin nebo zvětralin po svahu , 

který je výsledkem gravitace. Sesuvy půdy způsobují vážné problémy ve stavitelství 

s důrazem na dopravní stavitelství, ale i  negativní vlivy na vodní dílo.  

Meteorologická rizika souvisí s vývojem počasí a jeho negativními vlivy na výrobu a 

služby. Zásadním způsobem ovlivňuje  dopravu, polnohospodářství, ale i další aktivity lidí.  

Kosmogenní rizika, které jsou sice velmi málo pravděpodobné, ale nemůžeme je úplně 

vyloučit. Můžou mít katastrofální důsledky na lidskou populaci a ohrozit život na Zemi.    [6] 

Všechny lidské činnosti jsou spojeny s nebezpečím a neurčitostmi různého původu. Rizika 

aktuálně působí na společnost, lidské aktivity, materiální hodnoty, životní prostředí, ale i na 

zdraví a život lidí. Člověk se vždy střetával s možností, že výsledky jeho činů nebudou 

totožné s těmi zamýšlenými. 



 

 

8 Analýza a hodnocení rizik 

Analýza a hodnocení rizik jsou postupy, které fungují pro potřeby řízení a vytváří materiály 

pro rozhodovací postupy. Z toho plyne, že pracovní postupy musí dodržovat určité nároky, 

které zaručují správné a kvalifikované rozhodování a pro-aktivní řízení. Je nejlepším 

prostředkem pro zajištění ochrany, bezpečnosti a rozvoje státu či organizace. Prioritní 

ochrana je poskytována základním zájmům státu, tj. ochraně života a zdraví lidí, majetku, 

životního prostředí, bezpečnosti obyvatelstva a aktuálně v poslední době ochraně kritické 

infrastruktury.  

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

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

složitější, což samozřejmě předurčuje lepší či horší správnost a spolehlivost výsledku.  

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 

Každá z existujících metod pro stanovení rizik byla generována pro určitý specifický 

problém. K základním metodám pro stanovení rizika patří: 

 

 



 

 

Tabulka 2 Techniky identifikace zdrojů rizika 

Zkratka Anglický název Český název 

SR Safety Audit  Bezpečnostní kontrola 

CL Checklist Analysis Kontrolní seznam 

WI What – If Analysis Analýza toho, co se stane když 

PHA Preliminary Hazard Analysis Předběžná analýza ohrožení 

QRA Process Quantitative Risk Analysis Analýza kvantitativních rizik procesu 

HAZOP Hazard Operation Process  Analýza ohrožení a provozuschopnosti 

ETA Event Tree Analysis Analýza stromu událostí 

FMEA Failure Mode and Effect Analysis Analýza selhání a jejich dopadů 

FTA Fault Tree Analysis Analýza stromu poruch 

HRA Human Reliability Analysis Analýza lidské spolehlivosti 

FL-VV Fuzzy Set and Verbal Verdict 

Method  

Metoda mlhavé logiky verbálních 

výroků 

RR Relative Ranking Relativní klasifikace 

CCA Causes and Consequences Analysis Analýza příčin a dopadů 

PSA Probabilistic Safety Assessment Metoda pravděpodobnostního 

hodnocení 

AS  Analýza souvztažnosti 

 

Tyto nejvyužívanější metody mají rozdílné použití podle velikosti a složitosti procesu, 

podávají různé druhy výsledků,  jsou odlišné náročně na pracovní tým a čas. 

8.2 Stručná charakteristika vybraných metod analýzy rizik 

Charakteristiky obvykle používaných metod pro analýzu rizik jsou následující: 

Tabulka 3 Charakteristika vybraných metod [5], [14], [15], [16] 

Zkratka Charakteristika 

SR 

� postup vyhledávající rizikové situace, 

� navrhuje opatření na zvýšení bezpečnosti, 

� používá se pro ověření, že podnik a jeho provozní a údržbářské postupy 

odpovídají záměrům a normám. 



 

 

CL 

� postup založený na systematické kontrole plnění předem stanovených 

podmínek a opatření, 

� tradiční kontrolní seznamy slouží především jako pojistka toho, že se 

organizace shodují se standardní praxí. 

WI 

� postup na hledání možných dopadů vybraných provozních situací, 

� v podstatě je to spontánní diskuse a hledání nápadů, ve které skupina 

zkušených lidí dobře  obeznámených s procesem klade otázky nebo 

vyslovuje úvahy o možných nehodách, 

� účelem je identifikovat zdroje rizika, nebezpečné situace nebo určité 

nehodové události, které mohou způsobit nežádoucí následky. 

PHA 

� postup na vyhledávání nebezpečných stavů či nouzových situací, jejich 

příčin a dopadů a postup na jejich zařazení do kategorií dle předem 

stanovených kritérií, 

� je často užívána pro vyhodnocení zdrojů rizika v časném stadiu života 

procesu, 

� je obecně aplikována během koncepčního návrhu procesu a může být velmi 

užitečná při výběru umístění procesního zařízení. 

QRA 

� systematický a komplexní přístup pro odhad četnosti a dopadů nehod pro 

zařízení nebo provoz systému, 

� koncept, který rozšiřuje kvalitativní (zpravidla verbální) metody hodnocení 

rizik  o číselné hodnoty,  

� algoritmus využívá kombinaci s jinými známými koncepty a směřuje 

k zavedení kritérií pro rozhodovací proces, potřebnou strategii a programy 

k efektivnímu zvládání rizika. 

HAZOP 

� postup založený na pravděpodobnostním hodnocení ohrožení a z nich 

plynoucích rizik, 

� týmová expertní multioborová metoda, 

� hlavním cílem analýzy je identifikace scénářů potenciálního rizika, 

� účelem je pozorně a systematickým způsobem prozkoumat proces nebo 

činnost a stanovit, zda procesní odchylky mohou vést k nežádoucím 

následkům. 

ETA 
� postup, který sleduje průběh procesu od iniciační události přes konstruování 

událostí vždy na základě dvou možností – příznivé a nepříznivé, 



 

 

� graficko statistická metoda, 

� názorné zobrazení systémového stromu událostí představuje rozvětvený 

graf, 

� s dohodnutou symbolikou a popisem, znázorňuje všechny události, které  se 

v posuzovaném systému mohou vyskytnout, 

� podle toho jak počet událostí narůstá, výsledný graf se postupně rozvětvuje 

jako větve stromu, 

� jsou užívány pro identifikaci různých nehod, které se mohou objevit u 

složitého procesu. 

FMEA 

� postup založený na rozboru způsobů selhání a jejich důsledků, který 

umožňuje hledání dopadů a příčin na základě systematicky a strukturovaně 

vymezených selhání zařízení, 

� slouží ke kontrole jednotlivých prvků projektového návrhu systému a jeho 

provozu, 

� využívá se především pro vážná rizika a zdůvodněné případy, 

� vyžaduje aplikaci počítačové techniky, speciální výpočetní techniky. 

 

FTA 

� postup založený na systematickém zpětném rozboru událostí za využití 

řetězce příčin, které mohou vést k vybrané vrcholové události, 

� graficko analytická popřípadě graficko statistická metoda, 

� zobrazení stromu poruch představuje rozvětvený graf s dohodnutou 

symbolikou  a popisem, 

� hlavním cílem analýzy metodou stromu poruch je posoudit 

pravděpodobnost vrcholové události s využitím analytických nebo 

statistických metod, 

� různé kombinace hardwarových a softwarových poruch a lidských chyb, 

které mohou způsobit výskyt specifikované nežádoucí události na vrcholu. 

HRA 

� postup pro posouzení vlivu lidského činitele na výskyt pohrom, nehod a 

havárií, 

� koncept směřuje k systematickému posouzení lidského faktoru (Human 

Factors) a lidské chyby (Human Error), 

� má těsnou vazbu na aktuálně platné pracovní předpisy především z hlediska 

bezpečnosti práce, 



 

 

� účelem je identifikovat potenciální lidské chyby a jejich účinky nebo 

identifikovat příčiny lidských chyb. 

FL-VV 

� metoda založená na jazykové proměnné, 

� jde o multikriteriální metodu rozhodovací analýzy z kategorie měkkého, 

mlhavého typu, 

opírá se o teorii mlhavých množin a může být aplikována v různých obměnách, 

jednak samostatně s přímým výstupem priorit, anebo jako stupnice v 

pomocných bodech. 

 

RR 

� je spíš analytická strategie než jednoduchá dobře definovaná analytická 

metoda, 

� tato strategie umožňuje analytikům porovnat vlastnosti několika procesů 

nebo činností, 

� může být použita rovněž pro srovnání několika návrhu umístění procesu 

nebo zařízení a zajistit tak informace o tom, která z alternativ je nejlepší 

nebo méně nebezpečná. 

CCA 

� grafická forma kombinuje jak strom poruch, tak strom událostí do stejného 

diagramu, může být hodně detailní, užívá se obvykle nejvíce v případech, 

kdy logika poruch analyzovaných nehod je poměrně jednoduchá, 

� účelem analýzy příčin a dopadů je odhalit základní příčiny a dopady 

možných nehod, 

� největší předností je její použití jako komunikačního prostředku, 

� diagram příčin  a dopadů zobrazuje vztahy mezi koncovými stavy nehody 

(nepřijatelnými dopady) a jejich základními příčinami. 

PSA 

� stanovuje příspěvky jednotlivých zranitelných částí k celkové zranitelnosti 

celého systému, 

� tato technologie se používá k modelování scénářů hypotetických jaderných 

havárií. 

AS 

� metoda identifikace rizika, 

� vhodná pro posuzování celých objektů, činností určitého podniku (služby), 

� vyhledávání zdrojů potenciálního rizika. 

 

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

podnicích. Pro analýzu rizik územního celku jsou nevyhovující. Pro analýzu rizik územního 



 

 

celku jsou vhodné metody a to Souhrnná analýza vzniku mimořádných událostí, Analýza 

souvztažnosti, Metoda IAEA–TECDOC–727, Strom událostí nebo program SFÉRA. Já jsem 

se rozhodl použít pro analýzu program SFÉRA a souhrnnou analýzu vzniku mimořádných 

událostí. 



 

 

9 Charakteristika správního obvodu ORP Opava 

Zánikem okresních úřadů k 1. lednu 2003 a převedením vykonávaných funkcí na obce s 

rozšířenou působností (ORP) a krajské úřady došlo k podstatné změně ve způsobu výkonu a 

organizace veřejné správy v České republice. 

Cílem uvedených změn bylo zejména přiblížení výkonu jednotlivých agend blíže k občanům 

- tedy na obce s rozšířenou působností, což znamená, že vše bude řešeno co nejblíže bydliště 

občanů. Statutární město Opava se stalo obcí s rozšířenou působností. Vykonává tedy státní 

správu v přenesené působnosti ve svém správním obvodu. Ve správním obvodu ORP Opava 

je 41 obcí, které jsou vypsané v tabulce č. 4. (Příloha č. 4: Administrativní mapa správního 

obvodu ORP Opava) 

Tabulka 4 Základní údaje správního obvodu ORP Opava 

Obec Rozloha (km2) Počet obyvatel 
Hustota 

(počet obyvatel/ km2) 

Branka u Opavy 6,92 1075 155 

Bratříkovice 3,77 156 41 

Brumovice 25,59 1441 56 

Budišovice 7,02 568 81 

Dolní Životice 11,27 1156 103 

Háj ve Slezsku 13,78 3292 239 

Hlavnice 11,07 623 56 

Hlubočec 9,37 546 58 

Hněvošice 6,16 1013 164 

Holasovice 16,22 1360 84 

Hrabyně 10,03 1152 115 

Hradec nad Moravicí 43,98 5371 122 

Chlebičov 3,62 1075 297 

Chvalíkovice 4,44 702 158 

Jakartovice 50,05 1056 21 

Jezdkovice 3,60 229 64 

Kyjovice 6,92 837 121 

Lhotka u Litultovic 5,05 198 39 



 

 

Litultovice 10,37 781 75 

Mikolajice 7,42 254 34 

Mladecko 2,66 174 65 

Mokré Lazce 10,55 1119 106 

Neplachovice 5,73 917 160 

Nové Sedlice 1,57 490 313 

Oldřišov 15,79 1317 83 

Opava 90,54 58923 651 

Otice 7,20 1325 184 

Pustá Polom 16,59 1444 87 

Raduň  8,01 971 121 

Skřipov 20,27 1018 50 

Slavkov 11,03 1810 164 

Služovice 5,98 803 134 

Sosnová 13,08 410 31 

Stěbořice 17,75 1368 77 

Štáblovice 10,36 602 58 

Štítina 3,04 1177 388 

Těškovice 9,13 818 90 

Uhlířov 3,90 356 91 

Velké Heraltice 39,23 1574 40 

Velké Hoštice 10,06 1752 174 

Vršovice 7,99 475 59 

Celkem   567,10 101728 179 

Zdroj: http://www.czso.cz/lexikon/mos_vdb.nsf/okresy/CZ0805/, údaje k 31. 12. 2008 



 

 

 
Obrázek 1 Obce správního obvodu ORP Opava 

9.1 Geografická charakteristika správního obvodu ORP Opava 

Správní obvod ORP Opava znázorňuje pestrý obraz, ve kterém se mění hory a zalesněné 

kopce s nížinnými partiemi. Pokrývá část historického území, které od roku 1742 nazýváme 

jako český díl Slezska. Statutární město Opava je největší sídlo oblasti, je sídlem 

významných institucí, které se často angažují v práci a aktivitách památkové péče a ochrany 

přírody. (Příloha č. 5: Geografická  mapa správního obvodu ORP Opava) 

9.1.1 Poloha 

Správní obvod ORP Opava se rozkládá ve středu severní části Moravskoslezského kraje. 

Správní obvod Opava představuje jeden z 22 správních obvodů Moravskoslezského kraje. Ze 

severu je ohraničen státní hranicí s Polskem. Na západě jsou to obce správních obvodů 

Bruntál a Krnov, na jihu obce správních obvodů Bílovec a Vítkov a na východě ho ohraničují 

obce správních obvodů Kravaře, Hlučín a Ostrava. 

Statutární město Opava rozkládá se na 49º 56´ s. š., 17º 54´ v. d. a leží na řece Opavě v 

úrodném údolí, ohraničeném na jihozápadě výběžky Nízkého Jeseníku, východně od města 

se rozkládá Poopavská nížina. [13] 



 

 

9.1.2 Nadmořská výška 

Nadmořská výška je určená v následující tabulce. 

Tabulka 5 Nadmořská výška 

Nadmořská výška m n. m. Komentář 

Nejnižší 236,5 u řeky pod Komárovem 

Nejvyšší 529,8 na Hůrce jižně od městské části Podvihov 

9.1.3 Rozloha 

Rozloha správního obvodu ORP Opava je 567,10 km2 viz. Tabulka 4. 

9.1.4 Geologický profil území 

Území správního obvodu ORP Opava se nalézá na rozhraní dvou celků a to Opavské 

pahorkatiny a Nízkého Jeseníku. Nízký Jeseník tvoří většinu jižní a střední část území a je 

tvořen převážně svým pod celkem Vítkovská vrchovina. Dalšími menšími pod celky jsou 

Stěbořická pahorkatina, Brantická vrchovina v západní části území a ni navazující Bruntálská 

vrchovina. Nízký Jeseník se postupně svažuje do Opavské pahorkatiny, která se nachází v 

severní části sledovaného území v okolí řeky Opavy. Ta se skládá z pod celků Poopavské 

nížiny, jež tvoří největší část území, a Hlučínské pahorkatiny, jež zasahuje pouze okrajově do 

severovýchodní části území (Velké Hoštice a okolí). 

9.1.5 Vodní toky a vodní díla 

Vodní zdroje na území správního obvodu ORP Opava zasahují do povodí Odry. 

Významnými toky na území správního obvodu ORP jsou Opava, Moravice, Hvozdnice, 

Raduňka, Destná, Velká, Ostrá, Strouha, Sedlinka, Porubka, Sezina, Mlýnská strouha a 

Oldřišovský potok. Na území správního obvodu ORP se nachází řada vodních ploch. 

Nejvýznamnější je vodní nádrž Kružberk, dále se jedná o vodní nádrž Pocheň, Heraltické 

rybníky, Stěbořický rybník, Raduňské rybníky, Stříbrné jezero, Sedlinka a další menší vodní 

plochy, např. v okolí obcí Slavkov, Uhlířov, Štáblovice, Vávrovice a další. Na území 

správního obvodu ORP Opava není vyhlášena žádná chráněná oblast přirozené akumulace 

vod. Povodí Odry s.p. je správcem největšího vodního díla na území správního obvodu ORP 

Opava a to vodní nádrže Kružberk. Mezi základní funkce vodní nádrže Kružberk je: 

� protipovodňová ochrana, 

� dodávka pitné vody pro obyvatelstvo a užitkové vody pro průmysl, 

� zajištění dodávky surové vody po vodárnu v Podhradí, 

� regulace průtoků na Moravici, Opavě a Odře, 



 

 

� vytváření lepších podmínek pro život v tocích, 

� doplňková výroba elektrické energie. 

Nejvýznamnější řeky na území správního obvodu ORP Opava: 

� Opava, 

� Moravice, 

� Hvozdnice. 

9.1.6 Životní prostředí 

Za poslední roky dochází k podstatnému zlepšení stavu životního prostředí vlivem poklesu 

průmyslové výroby, používání šetrnějších technologií a značným investicím do ekologických 

opatření. Sledováním kvality ovzduší se zabývá Český hydrometeorologický ústav a Krajská 

hygienická stanice. 

Na území správního obvodu ORP Opava se vyskytují menší chráněná území typu evropsky 

významná lokalita, přírodní rezervace a přírodní památka. 

Evropsky významné lokality: 

� Údolí Moravice, 

� Jakartovice, 

� Štola Jakartovice II.  

Přírodní rezervace: 

� Hněvošický háj, 

� Hořina,  

� Hvozdnice, 

� U Leskoveckého chodníku. 

Přírodní památka: 

� Heraltický potok, 

� Hůrky, 

� Otická sopka, 

� Úvalenské louky. 

9.1.7 Zemědělství 

Správní obvod ORP Opava patří k zemědělským oblastem s obilnářsko-bramborářským 

charakterem a tvoří jádro zemědělské produkce kraje. Zemědělství má zásadní vliv na 



 

 

zachování venkovského prostoru, využívání půdy a tvorbu krajiny. Z celkové rozlohy 

správního obvodu ORP Opava zaujímá zemědělská půda 63,8 %, lesní pozemky 26,1 % 

a vodní plochy přes 1,4 %. Zastavěné a ostatní plochy činí pouze 8,7 %. [4] 

Výměra zemědělské půdy k 31. 12. 2008 v ha: 

Tabulka 6 Výměra zemědělské půdy 

Orná půda Zahrady Ovocné sady Trvalé travní porosty 
Celkem 

zemědělské půdy 

30503 1419 115 4123 36163 

Zdroj: http://www.czso.cz/lexikon/mos_vdb.nsf/okresy/CZ0805/, údaje k 31. 12. 2008 

9.1.8 Počet obcí 

Ve správním obvodu ORP Opava je 41 obcí, které jsou vypsané v tabulce č. 4. 

9.1.9 Ekonomika 

Správní obvod ORP Opava je důležitým průmyslovým centrem v oborech strojírenství, 

farmacie, polygrafie a výroby obalů, ve správním obvodu dále působí podniky 

s nadregionálním významem v oblasti potravinářské, textilní a metalurgické výroby. 

Zemědělská prvovýroba je na území zastoupena přítomností silných firem s produkcí 

kvalitních potravinářských surovin. 

Významné podniky ve správním obvodu ORP Opava: 

V následující tabulce jsou vyjmenované některé významné podniky ve správním obvodu 

ORP Opava. 

Tabulka 7 Významné podniky 

Podnik Sídlo Poznámka 

Brano Group, a.s. Hradec nad Moravicí výroba zámků a kování 

IVAX Pharmaceuticals, s.r.o. Opava - Komárov výroba léčiv 

OSTROJ Opava, a. s. Opava výroba stavebních a důlních 

strojů 

MODEL OBALY, a. s. Opava výroba vlnitého papíru a lepenky 

Opavia – LU, a.s. Opava-Vávrovice výroba cukrovinkářských, 

cukrářských a pekárenských 

výrobků 



 

 

NOWACO Opava, s.r.o. Opava výroba nápojů a potravin 

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. Opava - Komárov výroba nátěrových hmot, laků a 

podobných ochranných vrstev 

Prestar, s.r.o. Opava-Vávrovice výroba strojů a zařízení pro 

všeobecné účely 

Witzenmann Opava, spol. s r.o Opava výroba ventilů a armatur 

9.1.10 Školství 

Správní obvod ORP Opava je vybaven kvalitním systémem školního vzdělávání. Na území 

se nachází kromě základních a středních škol i jedna vysoká škola. Všechny střední školy a 

vysoká škola se nachází ve statutárním městě Opava. V následující tabulce je počet škola na 

území správního obvodu ORP Opava. 

Tabulka 8  Přehled školních zařízení 

Druh školního zařízení Počet škol 

Mateřské školy 50 

Základní školy 43 

Základní umělecké školy 6 

Střední odborná učiliště 7 

Střední odborné školy 12 

Gymnázia 2 

Vyšší odborné školy 1 

Vysoké školy 1 

Zdroj: http://www.czso.cz/lexikon/mos_vdb.nsf/okresy/CZ0805/, údaje k 31. 12. 2008 

9.1.11 Sociální péče 

Terénní pečovatelská služba v správním obvodu ORP Opava je zajišťována Agenturou 

domácí péče OASA Opava, s.r.o. nebo Charitou Opava. V následující tabulce je přehled 

zařízení sociální péče na území správního obvodu ORP Opava. 

Tabulka 9 Zařízení sociální péče 

Název zařízení Počet Umístění 

Ústav sociální péče pro mládež 2 Opava (2) 

Ústav sociální péče pro dospělé 1 Hrabyně 

Domov důchodců 5 Opava (2) 



 

 

Kyjovice 

Háj ve Slezsku 

Slavkov 

Dům s pečovatelskou službou 

12 

Opava (4) 

Hrabyně (2) 

Hradec nad Moravicí (3) 

Velké Hoštice 

Pustá Polom 

Dolní Živoříce 

Zdroj: http://www.czso.cz/lexikon/mos_vdb.nsf/okresy/CZ0805/, údaje k 31. 12. 2008 

9.1.12 Zdravotnictví 

Významným poskytovatelem zdravotní péče ve správním obvodě ORP Opava je Slezská 

nemocnice v Opavě, která poskytuje péči v mnoha oborech. Součástí nemocnice je i Léčebna 

dlouhodobě nemocných. V celkem 30 obcích správního obvodu je dostupná lékařská péče. 

V Opavě se nachází Psychiatrická léčebna, která v současnosti zajišťuje prakticky veškerou 

lůžkovou psychiatrickou péči pro obyvatele Moravskoslezského kraje. 

9.1.13 Kultura a sport 

Ve správním obvodu ORP Opava se nachází celá řada sportovních zařízení, která využívají 

jak profesionální sportovní kluby, tak sportovní sdružení i široká veřejnost. Jedná se o 

víceúčelové sportovní haly, zimní stadion, fotbalové stadiony, bazény, koupaliště atd. Ve 

správním obvodu se dále nachází značný počet hřišť a tělocvičen při různých školních 

zařízeních. Hlavním centem kultury a sportu na území správního obvodu je město Opava. 

Město Opava je sídlem významných kulturních institucí a zařízení, např. Slezského 

zemského muzea, Slezského divadla, Zemského archivu, galerií, výstavních prostor atd. 

Mezi významné instituce, které se zabývají organizací kulturních a společenských akcí, patří 

Kancelář primátora Magistrátu města Opavy a dále hlavně Matice slezská, jejímž hlavním 

úkolem je zachování kulturních a historických hodnot formou vzdělávání, kulturní činnosti, 

organizací festivalů. Přehled kulturních a sportovních zařízení je uveden v následující 

tabulce. 

Tabulka 10 Přehled kulturních a sportovních zařízení 

Typ kulturního a sportovního zařízení Počet 

Knihovny 68 



 

 

Galerie 4 

Muzea 8 

Kina 5 

Divadla 3 

Koupaliště a bazény 14 

Stadióny kryté i otevřené 18 

Hřiště 151 

Tělocvičny (vč. školních) 58 

Zdroj: http://www.czso.cz/lexikon/mos_vdb.nsf/okresy/CZ0805/, údaje k 31. 12. 2008 

9.2 Demografická charakteristika správního obvodu ORP Opava 

Přehled počtů obyvatel v jednotlivých obcí  správního obvodu ORP Opava je uveden v 

tabulce č. 4.  Počet obyvatel ve správním obvodu ORP Opava je 101 728 k 31. 12. 2008. [4] 

9.2.1 Hustota obyvatelstva 

Hustota osídlení ve správním obvodu ORP Opava je 179 počet obyvatel/ km2. Přehled obcí 

s největší hustotou ve správním obvodu ORP Opava je uveden v následující tabulce. 

Tabulka 11 Obce s největší hustotou 

Obec 
Hustota 

(počet obyvatel/ km2) 

Opava 651 

Štítina 388 

Nové Sedlice 313 

Zdroj: http://www.czso.cz/lexikon/mos_vdb.nsf/okresy/CZ0805/, údaje k 31. 12. 2008 

9.2.2 Obce s největším počtem obyvatel 

V následující tabulce jsou uvedeny obce s největším počtem obyvatel ve správním obvodu 

ORP Opava. 

Tabulka 12 Obce s největším počtem obyvatel 

Obec Počet obyvatel 

Opava 58923 

Hradec nad Moravicí 5371 

Háj ve Slezsku 3292 

Zdroj: http://www.czso.cz/lexikon/mos_vdb.nsf/okresy/CZ0805/, údaje k 31. 12. 2008 



 

 

9.3 Klimatická a hydrologická charakteristika správního obvodu ORP 

Opava 

Podnebí území lze charakterizovat jako klima severního mírného pásu, otevřenost území 

směrem k severu usměrňuje větrné proudění při zemi, takže převládajícím větrem je 

jihozápadní směr. Roční průměrná teplota  pohybuje kolem 7°C, roční srážkový úhrn od 

500 mm do 700 mm.  

Území správního obvodu ORP Opava se nachází v oblasti mírného klimatického pásu s 

pravidelným ročním cyklem teplot a srážek. Vedle těchto dlouhodobých výkyvů jsou 

krátkodobé změny počasí způsobovány častými přechody atmosférických front, které od sebe 

oddělují teplejší a studenější vzduchové masy a jsou většinou doprovázeny srážkami. 

Rozdělení srážek v průběhu roku má spíše kontinentální charakter. 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, které zasahují poměrně 

malá území. Dlouhodobý roční úhrn srážek obecně stoupá se zvětšující se nadmořskou 

výškou, významně se však projevují orografické vlivy terénu.  

9.4 Popis infrastruktury 

9.4.1 Silniční síť 

Základní komunikační síť tvoří několik silnic I. třídy, které propojují správní obvod s 

okolními velkými městy Krnov, Bruntál, Moravský Beroun, Šternberk, Ostrava a Hlučín. 

Dislokace silniční sítě ve správním obvodu ORP Opava je uvedena v (Příloze č. 5: 

Geografická  mapa správního obvodu ORP Opava). 

Na území správního obvodu ORP Opava se nenachází žádná dálnice ani rychlostní 

komunikace. Základní kostru silniční sítě tvoří následující silnice I. třídy: 

� I/11 Praha - Hradec Králové - Opava - Ostrava - Český Těšín - Mosty u Jablunkova - 

Žilina (SR), 

� I/46 Olomouc - Moravský Beroun - Opava, státní hranice ČR/Polsko, 

� I/56 Ostrava - Hlučín - Opava 

� I/57 Krnov - Opava - (Nový Jičín - Vsetín - Horní Lideč) - státní hranice ČR/Slovensko. 

Základem komunikačního systému v území správního obvodu ORP Opava jsou silnice II. 

třídy, jež zajišťují především dopravní obslužnost jednotlivých obcí uvnitř území a 

dostupnost sídla ORP Opava. Na jejím správním území se nacházejí následující silnice II. 

třídy: 



 

 

� II/443 Opava – Melč – Svatoňovice – Budišov nad Budišovkou, 

� II/460 Deštné – Velké Heraltice – Brumovice, 

� II/461 Slavkov – Opava, 

� II/463 I/57 – (Bílovec), 

� II/464 Opava – Raduň – Bílovec – Studénka – silnice I/58, 

� II/465 I/11 – Kyjovice – Těškovice – II/464. 

Tento základní systém je dále doplněn poměrně hustou sítí silnic III. třídy, které zajišťují 

zpřístupnění ostatních sídel neležících na hlavních trasách a jejich napojení na vyšší 

komunikační systém. 

9.4.2 Železniční síť 

Dislokace železniční sítě ve správním obvodu ORP Opava je uvedena v (Příloze č. 5: 

Geografická  mapa správního obvodu ORP Opava). 

Základní železniční síť na území správního obvodu ORP Opava je tvořena jak úseky 

celostátních, tak i regionálních drah. 

Územím správního obvodu ORP Opava jsou vedeny následující celostátní dráhy: 

� trať č. 316 – Ostrava-Svinov – Opava východ, 

� trať č. 310 – Opava východ – Krnov – (Valšov – Olomouc). 

Tyto celostátní dráhy jsou součástí základní železniční sítě Moravskoslezského kraje. 

Na zajištění obslužnosti území se dále podílejí regionální dráhy: 

� trať č. 314 – Opava východ – Svobodné Heřmanice, 

� trať č. 315 – Opava východ – Hradec nad Moravicí, 

� trať č. 317 – Opava východ – (Kravaře ve Slezsku – Hlučín), 

� trať č. 318 – Opava východ – (Kravaře ve Slezsku – Chuchelná). 

9.4.3 Hraniční přechody 

Na správním území ORP Opava jsou v provozu následující hraniční přechody ČR/Polsko: 

� Opava – Pilszcz, 

� Hněvošice – Sciborzyce Wielkie. 

9.4.4 Vodní doprava 

Na území správního obvodu ORP Opava se nenachází žádná vodní cesta. 



 

 

9.4.5 Letecká doprava 

Na území správního obvodu ORP Opava se nenachází žádné veřejné letiště pro vnitrostátní a 

mezinárodní přepravu. Nejbližší významné letiště je mezinárodní Letiště Leoše Janáčka 

Ostrava (Mošnov). Dále se mimo území správního obvodu ORP Opava nachází v obci 

Zábřeh u Hlučína menší letiště pro sportovní účely.  

9.4.6 Technická infrastruktura 

Mezi technickou infrastrukturu zahrnujeme především napojení území na rozvod 

elektrického proudu, úroveň vodovodních sítí a kanalizace, odpadového hospodářství, 

plynofikace a dostupnost telekomunikačních sítí a internetu. 

Zásobování vodou 

Obce ve správním obvodu ORP Opava jsou zásobovány pitnou vodou převážně z veřejných 

vodovodů. Zbývající část obyvatel je zásobována ze soukromých studní. Pitná voda pro 

zásobení z veřejných vodovodů je získávána převážně z nejrozsáhlejší vodárenské soustavy v 

České republice Ostravského oblastního vodovodu. Jako hlavní velkokapacitní zdroj 

povrchové vody připadá pro správní obvod ORP Opava nádrž Kružberk. 

Zásobování plynem 

Zásobování plynem správního obvodu ORP Opava je zajištěno vysokotlakým plynovodem, 

který vede přes sousední správní obvod ORP Kravaře, prochází přes obce Velké Hoštice, 

Opava, Neplachovice, Holasovice, Brumovice a pokračuje do správního obvodu ORP 

Bruntál. Regulační stanice jsou v Brumovicích, Sosnové, Velkých Heralticích, 

Neplachovicích, Opavě, Stěbořicích, Slavkově, Oticích, Uhlířově, Brance u Opavy, Raduni. 

Zbylé napojení zajišťuje středotlaké vedení. 

Zásobování elektrickou energií 

Zásobování elektrickou energií je z hlediska současného odběru i z hlediska výhledu do 

budoucna zajišťováno převážně prostřednictvím Severomoravské energetiky, a.s. 

Odpadové hospodářství 

Na území správního obvodu ORP Opava funguje systém sběru a separace odpadu – je 

zajištěn tříděný sběr papíru, skla, plastů, nebezpečného a velkoobjemového komunálního 

odpadu. Svoz odpadu zajišťuje firma Technické služby Opava, s.r.o. a Marius Pedersen na 

základě smluv s jednotlivými obcemi. Jsou zde i další firmy, které zajišťují svoz specifických 



 

 

surovin. V působnosti správního obvodu ORP Opava mají občané k dispozici 2 sběrné dvory. 

Veškerý odpad ze správního obvodu ORP Opava se vozí na skládku ELIO Slezsko do 

Holasovic a na skládku do Chlebičova, kde se skládkuje i nebezpečný odpad. 

Telekomunikační sítě a internet 

Na území správního obvodu ORP Opava se nacházejí zařízení všech tří mobilních operátorů 

působících na území ČR - O2, T-Mobile i Vodafone. Jako problémovější se jeví kvalita 

signálu mobilní sítě poskytovatele Telefónica O2.  

Vysokorychlostní připojení k internetu je dále dostupné ve všech obcích správního obvodu 

ORP Opava převážně formou ADSL a Wi-fi. 

9.5 Přehled potenciálně ohrožujících objektů na území správního obvodu 

ORP Opava 

V následující tabulce jsou vyjmenované objekty, které potencionálně můžou ohrozit území 

správního obvodu ORP Opava. 

Tabulka 13 Přehled ohrožujících objektů 

Organizace Umístění Typ 

ohrožení 

Ohrožující 

faktor 

NOWACO mrazírny a.s. - Opava Palhanecká 15, Opava  chemické amoniak 

IVAX  Pharmaceuticals s.r.o. - 

Opava 

Ostravská 305/29, 

Opava chemické 

aceton 

amoniak 

diethylether 

Hokejcentrum Slezan Opava s.r.o. 
Zámecký okruh 413/8 

Opava 
chemické amoniak 

BIVOJ, a.s.  - Opava 
Jateční 2884/23a, 

Opava 
chemické amoniak 

Opavia - LU, a.s. - Opava 
K Celnici 27, 

Opava 
chemické amoniak 

NOWACO OPAVA s.r.o. 
Těšínská 1006/1, 

Opava 
chemické amoniak 

 

 



 

 

10 Analýza možného ohrožení správního obvodu ORP Opava 

pomocí programu SFÉRA 

Cílem diplomové práce je analýza rizik správního obvodu ORP Opava. Pro toto posouzení 

jsem si vybral program SFÉRA, který je softwarový nástroj vyvinutý speciálně pro analýzu 

rizik území. 

10.1 O programu SFÉRA 

Program SFÉRA je softwarový nástroj vyvinutý speciálně pro analýzu rizika územních a 

objektových havarijních plánů. Program byl postupně vyvíjen a testován krizovými 

managery od roku 1996 na modelových příkladech. S podporou Sdružení požárního a 

bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technické Univerzity v Ostravě se podařilo 

realizovat první uživatelsky pohodlný produkt. 

Důraz je umístěn na rychlost a jednoduchost práce na jedné straně a přehlednost a stručnost 

vysvětlení výstupů na straně druhé.  Program SFÉRA je myšlenkově určen pro analytické 

účely, avšak lze jej s výhodou využít pro rychlé kriteriální rozhodování, kdy manažer 

nepracuje s pravděpodobností a velkým množstvím rizik. [2] 

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.  

 

 
Obrázek 2 Logo programu 

10.2 Práce s programem 

Program je rozdělen do šesti samostatných částí (dále jen oken), které na sebe navazují 

v posloupnosti pracovního postupu při tvorbě analýzy. Okna jsou určena pro následující 

funkce: 



 

 

� Okno s názvem „Matice“ pro tvorbu kontingenční tabulky.  

� Okno s názvem „Vztahy“ pro zobrazování okamžitých souvislostí mezi jednotlivými 

prvky v kontingenční tabulce.  

� Okno s názvem „Průvodce zadáním dat“ pro zadávání dalších údajů k jednotlivým 

prvkům v kontingenční tabulce.  

� Okno s názvem „Hodnoty prvků“ pro zadávání dalších parametrů k jednotlivým prvkům 

před konečným výpočtem. 

� Okno s názvem „Výsledky“ pro zobrazení výstupů v grafické podobě nebo v influenčním 

stromu. 

� Okno s názvem „Soubory projektu“ pro import několika projektů najednou. [2] 

10.3 Typy mimořádných událostí a jejich zkratky 

Nezbytným prvkem analýzy je identifikace zdrojů rizika a jejich klasifikace. V následující 

tabulce jsem se pokusil zachytit typy mimořádných událostí, které se mohou vyskytnout na 

území správního obvodu ORP Opava za mírového stavu. Pro přehlednost a následné využití 

programu SFÉRA byly těmto typům mimořádných událostí přiděleny zkratky. 

Tabulka 14 Typy mimořádných událostí a jejich zkratky 

Poř.č. Typ rizika Zkratka názvu 

1 Rozsáhlý požár POŽ 

2 Rozsáhlý lesní požár RLP 

3 Povodeň POV 

4 Zvláštní povodeň ZPO 

5 Sněhová kalamita SNE 

6 Vichřice, větrná smršť VICH 

7 Bouřky, krupobití BOU 

8 Dlouho trvající vedro a sucho VSU 

9 Zemětřesení ZEM 

10 Epidemie-hromadné nákazy osob EPD 

11 Epizootie-hromadné nákazy zvířat EPZ 

12 Epifytie-hromadné nákazy polních kultur EPF 

13 Chemická havárie CHH 

14 Znečištění vody ZNV 

15 Znečištění přírodního prostředí ZNPP 



 

 

16 Dlouhodobé narušení dodávek elektrické energie DNE 

17 Dlouhodobé narušení dodávek pitné vody DNV 

18 Havárie v letecké dopravě HLD 

19 Havárie v silniční dopravě velkého rozsahu HSD 

20 Havárie v železniční dopravě HZD 

21 Terorismus TER 

10.4 Výsledky analýzy vzniku mimořádných událostí ve správním obvodu 

ORP Opava 

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 z tabulky viz. Příloha č. 1: Určení vstupní pravděpodobnosti. 

Výsledky analýzy vzniku mimořádné události ve správním obvodu ORP Opava jsou graficky 

znázorněny v následujících grafech. Data, ze kterých grafy vycházejí, jsou součástí tabulky, 

která je výsledkem analýzy pomocí programu SFÉRA. (Příloha č. 2: Tabulka s výsledky 

analýzy vzniku MU ve správním obvodu ORP Opava) 
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Obrázek 3 Graf  znázorňující pořadí MU 
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Obrázek 4 Graf  znázorňující vliv MU 

Z výsledků analýzy programu SFÉRA je zřejmé, že největšími riziky  pro správní obvod 

ORP Opava jsou: 

� havárie v silniční dopravě velkého rozsahu (11,30%), 

� povodeň (11%), 

� rozsáhlý požár (10,40%). 

Pozornost by tedy měla být zaměřena především na prevenci proti těmto 

vytypovaným mimořádným událostem a tím i následnému zmírnění jejich možných dopadů. 

Jedná se zejména o nejrizikovější události, které byli analyzované pomocí  programu 

SFÉRA. 



 

 

11 Analýza možného ohrožení správního obvodu ORP Opava 

pomocí Souhrnné analýzy vzniku mimořádných událostí 

Pro analýzu rizik správního obvodu ORP Opava jsem si vybral kromě programu SFÉRA také  

Souhrnnou analýzy vzniku mimořádných událostí. 

11.1 Postup souhrnné analýzy vzniku mimořádných událostí 

Analýza je založena na metodě expertních odhadů se zahrnutím kategorizace událostí dle 

stupňů poplachu a se zahrnutím účinku vzniku možných následných mimořádných událostí.. 

Postup metody má dvě základní etapy s následujícími kroky: 

11.1.1 Etapa - definování MU s analýzou následků: 

� výčet mimořádných událostí a jejich očíslování, 

� ohodnocení mimořádných událostí dle pravděpodobnosti vzniku (P), přidělení indexu 

podle tabulky, 

Tabulka 15 Pravděpodobnost vzniku MU 

1 nepravděpodobné méně než 1 x za 1000 let 

2 slabě pravděpodobné 1 x za 100 až 1000 let 

3 dosti pravděpodobné 1 x za 10 až 100 let 

4 pravděpodobné 1 x za 1 až 10 let 

5 velmi pravděpodobné více než 1 x ročně 

 

� doba předpovědi možného vzniku mimořádné události (Pr) – predikce (začíná v čase, kdy 

událost může být detekována), přidělení indexu podle tabulky, 

Tabulka 16 Doba předpovědi možného vzniku MU 

1 méně než 1 hodina 

2 1 hodina až 1 den 

3 1 den až 1 měsíc 

4 1 měsíc až 1 rok 

5 více než jeden rok 

 



 

 

� doba trvání mimořádné události (T), odhadovaná délka trvání od vzniku mimořádné 

události do času obnovení základních služeb, přidělení indexu podle tabulky, 

Tabulka 17 Odhadovaná délka trvání  od vzniku MU 

1 méně než 1 hodina 

2 1 hodina až 1 den 

3 1 den až 1 měsíc 

4 1 měsíc až 1 rok 

5 více než 1 rok 

 

� ohrožení obyvatelstva (O), přidělení indexu podle tabulky, 

Tabulka 18 Míra ohrožení obyvatelstva 

0 bez ohrožení 

1 jednotlivé osoby 

2 nejvýše 100 osob 

3 100 až 1000 osob 

4 více jak 1000 osob 

 

� ohrožení plochy (S), přidělení indexu podle tabulky, 

Tabulka 19 Míra ohrožení ploch 

0 řádově v m2 

1 do 500 m2  

2 do 10.000 m2 (1 ha) 

3 do 1 km2 

4 více než 1 km2 

 

� ohrožení objektů a obcí (B), přidělení indexu podle tabulky, 

Tabulka 20 Míra ohrožení objektů a obcí 

0 bez ohrožení objektů 

1 jednotlivý objekt nebo část 

2 více jak jeden objekt 

3 část obce nebo areálu podniku 



 

 

4 celé obce 

 

� ohrožení dopravních prostředků (D), přidělení indexu podle tabulky, 

Tabulka 21 Míra ohrožení dopravních prostředků 

0 bez účasti dopravních prostředků 

1 jednotlivé prostředky osobní nebo nákladní dopravy 

2 jednotlivé prostředky hromadné dopravy osob 

3 železniční soupr., letecká a lodní přeprava, hromadné havárie v silniční dopravě 

 

� ohrožení chovu zvířat (C), přidělení indexu podle tabulky, 

Tabulka 22 Míra ohrožení chovu zvířat 

0 bez ohrožení chovu zvířat 

1 jen jednotlivá zvířata 

2 cenný chov zvířat 

3 několik chovů hospodářských zvířat 

 

� potřeba sil a prostředků IZS při zásahu (Z), přidělení indexu podle tabulky, 

Tabulka 23 Míra potřeby sil a prostředků IZS 

1 základní složky IZS 

2 základní a ostatní složky IZS z okresu 

3 základní a ostatní složky IZS i z jiných okresů 

4 pomoc i dle §22 z. 239 nebo zahraniční pomoc 

 

� nutnost koordinace zasahujících složek (K), přidělení indexu podle tabulky, 

Tabulka 24 Míra koordinace složek 

1 bez nutnosti koordinace 

2 koordinace velitelem zásahu 

3 zřízení štábu velitele zásahu, rozdělení místa zásahu na sektory a úseky 

4 koordinace na strategické úrovni (aktivace krizového štábu) 

 



 

 

� zařazení mimořádných událostí do kategorie událostí dle předpokládaného vyhlášeného 

stupně poplachu, 

Tabulka 25 Zařazení MU do kategorie událostí 

I. malá událost první stupeň poplachu 

II. střední událost druhý stupeň poplach 

III. velká událost třetí stupeň poplachu 

IV. katastrofa zvláštní stupeň poplachu 

 

� výpočet míry rizika (MR) z předešlých údajů je vyjádřen v následující rovnici, 

 

Pr

)(** KZCDBSOTP
MR

++++++
=  

(1) 

11.1.2 Etapa - výsledky souhrnné analýzy vzniku MU na základě výsledné míry rizika: 

� výpočet korigované míry rizika (MRkor) je vyjádřen v následující rovnici, 

 

Pr

)(* KZCDBSOT
MRkor

++++++
=  

(2) 

� stanovení následných mimořádných událostí, pro danou mimořádnou událost stanovení 

možných následných mimořádných událostí (seznam dle čísel MU), 

� výpočet sumy korigovaných mír rizik je vyjádřen v následující rovnici, 

 

( ) ( ) ( ) .....321 +++=∑ korkorkorkor MRMRMRMR  

(3) 

� výpočet výsledné míry rizika (MRv) je vyjádřen v následující rovnici, 

 

( )∑+= korv MRPMRMR *  

(4) 

� rozdělení mimořádných událostí dle kategorie událostí, 

� stanovení pořadí mimořádných událostí pro jednotlivé kategorie, dle výsledné míry 

rizika. 



 

 

11.2 Definování mimořádných událostí s analýzou následků ve správním 

obvodu ORP Opava 

Tabulka 26 Definování mimořádných událostí s analýzou následků 

Ohrožení 
SaP - 

IZS 
číslo 

MU 
Typ MU P Pr T 

O S B D C Z K 

Kategor

ie 

události 

MR 

1 Rozsáhlý požár 5 1 3 2 2 2 2 1 2 3 III. 210 

2 Rozsáhlý lesní požár 4 2 3 1 4 1 0 1 2 3 III. 72 

3 Povodeň 4 2 3 3 4 3 1 1 3 4 IV. 114 

4 Zvláštní povodeň 2 2 4 4 4 4 2 2 3 4 IV. 92 

5 Sněhová kalamita, extremní mráz 4 3 3 1 3 1 2 1 2 2 II. 48 

6 Vichřice, větrná smršť 4 2 3 2 1 1 1 1 2 2 II. 60 

7 Bouřky, krupobití 3 1 2 1 3 0 1 1 2 2 II. 60 

8 Dlouho trvající vedro a sucho 3 3 4 1 4 0 0 2 2 2 II. 44 

9 Zemětřesení 1 2 2 4 4 4 3 1 4 4 IV. 24 

10 Epidemie-hromadné nákazy osob 4 3 4 4 4 0 0 0 4 4 IV. 85 

11 Epizootie-hromadné nákazy zvířat 4 3 4 1 4 0 0 3 3 3 III. 75 

12 
Epifytie-hromadné nákazy polních 

kultur 
4 3 4 0 3 0 0 1 3 3 III. 53 

13 
Únik toxických látek ze 

stacionárních zařízení 
4 1 2 2 3 2 0 1 2 3 III. 104 

14 Znečištění vody 4 4 4 3 4 0 0 3 1 2 II. 52 

15 Znečištění přírodního prostředí 4 4 4 1 4 0 0 2 1 2 II. 40 

16 
Dlouhodobé narušení dodávek 

elektrické energie 
3 1 3 2 0 0 0 1 2 2 II. 63 

17 
Dlouhodobé narušení dodávek 

pitné vody 
3 1 3 1 0 0 0 1 2 2 II. 54 



 

 

 

Souhrnná analýza vzniku mimořádných událostí pro území správního obvodu ORP Opava a 

z toho vyplývajících ohrožení byla provedena na základě metody expertních odhadů se 

zahrnutím kategorizace událostí dle stupňů poplachu a se zahrnutím účinku vzniku možných 

následných MU. Při možnosti výskytu MU na více místech území se pro potřeby stanovení 

ukazatelů pro výpočet míry rizika uvažuje nejvíce nebezpečná varianta. 

11.3 Výsledky analýzy vzniku mimořádných událostí ve správním obvodu 

ORP Opava 

Tabulka 27 Výsledky analýzy vzniku mimořádných událostí 

Následné havárie 

číslo 

MU 
Typ MU 

Kategor

ie 

události 

Pořadí 

dle 

výsledn

é MR 

MR MRkor 

seznam dle čísel ΣΣΣΣMRkor 

P MRv 

1 Rozsáhlý požár III. 1 210 42  2,13,14,15,16 83 5 625 

2. 
Rozsáhlý lesní 

požár 
III. 4 72 18  1,14,15 65 4 332 

3 Povodeň IV. 1 114 29  4,10,13,14,16,17,20 171 4 798 

4 Zvláštní povodeň IV. 2 92 46  3,10,13,14,16,17,20 154 2 400 

5 

Sněhová 

kalamita, 

extremní mráz 

II. 3 48 12  16,17,19,20 89 4 404 

6 
Vichřice, větrná 

smršť 
II. 2 60 15  16,18,19,20 103 4 472 

7 Bouřky, krupobití II. 9 60 20   3 60 

18 Havárie v letecké dopravě 3 1 2 3 2 1 3 1 3 3 III. 96 

19 
Havárie v silniční dopravě 

velkého rozsahu 
5 1 2 2 1 1 3 1 2 2 II. 120 

20 Havárie v železniční dopravě 4 1 2 2 1 0 3 1 3 3 III. 104 

21 Terorismus 2 1 2 2 2 1 2 1 2 3 III. 52 



 

 

8 
Dlouho trvající 

vedro a sucho 
II. 4 44 15  1,2,10,11,17 118 3 398 

9 Zemětřesení IV. 3 24 24  1,4,13,16,17,19,20 203 1 227 

10 Epidemie IV. 4 85 21   4 85 

11 Epizootie III. 7 75 19   4 75 

12 Epifytie III. 8 53 13   4 53 

13 

Únik toxických 

látek ze 

stacionárních 

zařízení 

III. 6 104 26  14,15 23 4 196 

14 Znečištění vody II. 5 52 13  11,17 37 4 200 

15 

Znečištění 

přírodního 

prostředí 

II. 6 40 10  11,12 32 4 168 

16 

Dlouhodobé 

narušení dodávek 

elektrické energie 

II. 8 63 21   3 63 

17 

Dlouhodobé 

narušení dodávek 

pitné vody 

II. 7 54 18  10 21 3 117 

18 
Havárie v letecké 

dopravě 
III. 5 96 32  1,13  68 3 300 

19 

Havárie v silniční 

dopravě velkého 

rozsahu 

II. 1 120 24  1,13,14,20 107 5 655 

20 

Havárie v 

železniční 

dopravě 

III. 3 104 26 1,14,19 79 4 420 

21 Terorismus III. 2 52 26 4,10,11,12,13,18,19,20 207 2 466 

 



 

 

Z analýzy vyplývá, že podle výsledné hodnoty míry rizika jsou pro správní obvod ORP 

Opava nejrizikovějšími událostmi: 

� povodeň, 

� havárie v silniční dopravě velkého rozsahu, 

� rozsáhlý požár. 

Při výpočtech míry rizika jsou zohledňovány faktory jako ohrožení obyvatelstva, budov, 

zasažení plochy, ohrožení chovu zvířat, ale také možnost ohrožení dopravních prostředků. 

Dále se do výpočtu zahrnuje potřeba sil a prostředků integrovaného záchranného systému při 

zásahu a nutnost jejich koordinace. Výsledná hodnota míry rizika zahrnuje i rizika 

následných událostí a podle své hodnoty určuje pořadí závažnosti mimořádné události.  

12 Porovnání výsledků z provedených analýz 

Z provedených analýz vyplývá, že mezi největšími riziky  pro správní obvod ORP Opava 

jsou havárie v silniční dopravě velkého rozsahu, povodeň, rozsáhlý požár. Pozornost by tedy 

měla být zaměřena především na prevenci proti těmto vytipovaným mimořádným událostem 

a tím i následnému zmírnění jejich možných dopadů. V další části se budu věnovat těmto 

třem mimořádným událostem.  

12.1 Havárie v silniční dopravě velkého rozsahu 

Dopravní nehody jsou na českých silnicích normálním fenoménem, s kterým se nám nedaří 

bojovat. I když se Policie snaží zavádět opatření jako bodový systém a nárazové kontroly, tak 

je počet dopravních nehod stále stejný. Můžeme pouze pozorovat poklesy mrtvých, které 

ovšem střídají počty těžce zraněných při dopravní nehodě. 

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.“ [7] 

12.1.1 Místa možného výskytu 

Místa možného výskytu havárií v silniční dopravě velkého rozsahu ve správním obvodu ORP 

Opava jsou hlavně silnice I. třídy a to mezi: 

� Opava – Bruntál, 

� Opava – Krnov,  

� Opava – Hlučín, 



 

 

� Opava – Ostrava - Poruba, 

� Opava – Fulnek, 

� Opava – Šternberk. 

(Příloha č. 7: Výskyt možné havárie v silniční dopravě na území správního obvodu ORP 

Opava) 

12.1.2 Příčiny havárie v silniční dopravě velkého rozsahu 

Mezi nejčastější příčiny vzniku havárie v silniční dopravě velkého rozsahu patří: 

� nepozornost, 

� nepřiměřená rychlost, 

� nedodržení přednosti v jízdě, 

� jízda pod vlivem alkoholu nebo jiných psychotropních látek, 

� bezohlednost řidičů, 

� hustá doprava, 

� závada vozidel, 

� nepřiměřený stav komunikace, 

� nepříznivé klimatické podmínky, 

� dopravní nehody můžou vznikat i v souvislosti s jinými mimořádnými událostmi. 

12.1.3 Charakteristika nebezpečí 

Mezi nebezpečí při havárii v silniční dopravě velkého rozsahu patří: 

� usmrcení nebo zranění účastníků hromadné nehody, 

� nebezpečí neustále trvá až do uzavření prostoru a odklonění dopravy, 

� vznik následného negativního jevu požáru, výbuchu,  který se může objevovat  v průběhu 

události, 

� při šíření požáru hrozí únik velkého množství škodlivých látek do ohroženého prostoru  a 

nebezpečí ohrožení osob a zvířat v této oblasti a jeho blízkého okolí, 

� při vzniku požáru nebezpečí popálení či uhoření v uvězněných troskách aut, 

� zamoření zdrojů pitné vody, půdy při úniku ropných látek z havarovaných vozidel, 

� narušení provozu na silničních komunikacích. 

12.1.4 Opatření při havárii v silniční dopravě velkého rozsahu prováděná HZS a 

ostatními složkami 

Hasičský záchranný sbor by měl při havárii v silniční dopravě velkého rozsahu přijímat 

opatření a to:  



 

 

� viditelné včasné označení místa události, 

� záchrana osob z místa události, 

� evakuace osob a materiálu z ohroženého místa události do bezpečí, 

� vyprošťování osob z havarovaných trosek a jejich následná předání ZZS, 

� likvidace případného požáru v místě havárie, 

� omezení nebezpečí následného výbuchu a požáru,  

� likvidace úniku nebezpečných látek a pohonných hmot, 

� zabezpečení těžkých mechanických a dopravních prostředků, 

� zabezpečení místa pro odtažení nepojízdných aut, 

� zajistit dostatek vyprošťovacích nářadí a vycvičených jednotek. 

Ostatní složky by měli při havárii v silniční dopravě velkého rozsahu přijímat opatření a to: 

� zdravotnická záchranná služba by měla zajistit evidenci a ošetření postižených osob a 

případný převoz do nemocnic, součinností s leteckou záchrannou službou, 

� policie ČR chrání bezpečnost osob a majetku, spolupůsobí při zajišťování veřejného 

pořádku a při řízení silničního provozu, uzavírá místo zásahu obsazením určených 

stanovišť hlídkami policie na jeho hranici, reguluje pohyb vozidel a osob, zajišťuje 

identifikaci zemřelých osob, provádí šetření a zjišťuje příčiny nehody, po převzetí od 

HZS zabraňuje odcizení majetku který byl předmětem zásahu, 

� příslušný krizový štáb zajišťuje informovanost o nehodě a o objízdných trasách, zabezpečí 

dopravní prostředky pro  přepravu osob z místa události do nemocnice , případně do 

místa ošetření, dále  zabezpečí oblečení a přikrývky pro zraněné, zajistí úložiště na vraky 

a nepojízdné dopravní prostředky, týlové zabezpečení zasahujících jednotek, zajistí úklid 

silnice, odstranění skla a dalších předmětů a uniklých látek z místa havárie, asanace 

okolí. 

12.2 Povodeň 

Je jeden z ničivých živlů, kterým neumíme zabránit. V posledních létech prakticky 

každoročně dochází k nebezpečným povodňovým situacím. Povodeň definuje ustanovení §64 

zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, takto:„ Povodněmi se rozumí přechodné výrazné 

zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje 

území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může 

způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo 

její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku 

srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými 



 

 

srážkami nebo chodem ledů, nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může 

vést až k jeho protržení nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle. [8] 

12.2.1 Místa možného výskytu 

Místa možného výskytu povodně ve správním obvodu ORP Opava jsou popsány 

v následující tabulce. (Příloha č. 6: Záplavové území správního obvodu ORP Opava při 

stoleté vodě) 

Tabulka 28 Místa možného výskytu povodní 

Obec Vodní tok 

Branky u Opavy Moravice 

Brumovice Opava 

Dolní Životice Hvozdnice 

Háj ve Slezsku Opava 

Holasovice Opava 

Hradec nad Moravicí Moravice 

Jakartovice Hvozdnice 

Litultovice Hvozdnice 

Mladecko Hvozdnice 

Mokré Lazce Opava 

Neplachovice Opava 

Opava Opava, Moravice 

Otice Hvozdnice 

Slavkov Hvozdnice 

Štítina Opava 

Velké Hoštice Opava 

 

Z tabulky plyne, že na území SO ORP Opava zasahuje záplavové území do třech vodních 

toků Opava, Moravice a Hvězdnice. Záplavové území Hvozdnice zasahuje do území obcí 

Dolní Životice, Jakartovice, Litultovice, Mladecko, Otice a Slavkov. Záplavové území 

Moravice zasahuje do území obcí Branka u Opavy, Hradec nad Moravicí a Opava. 

Záplavové území Opavy zasahuje do území obcí Brumovice, Háj ve Slezsku, Holasovice, 

Mokré Lazce, Neplachovice, Opava, Štítina a Velké Hoštice. 



 

 

12.2.2 Příčiny povodně 

Mezi nejčastější příčiny vzniku povodně patří: 

� dlouhotrvající vytrvalé srážky, 

� rychlé tání sněhu, často spojené s dešťovými srážkami, 

� ledové jevy (zmrzlá půda, nepropustný povrch nebo nasáklá půda, hromadění ledových 

ker), 

� ucpání koryta, 

� blesková povodeň – krátkodobé srážky o velké intenzitě. 

12.2.3 Charakteristika nebezpečí 

Mezi ohrožení, které mohou vzniknout při povodních patří: 

� ohrožení velkého množství osob, zvířat a majetku, 

� narušení přístupových komunikací do obcí, zbořené a neprůjezdné mostní  konstrukce 

přes rozvodněné toky, 

� běžnými prostředky nedostupné  zásobování obyvatel základními životními potřebami, 

� znečištění zdrojů pitné vody, 

� přerušení spojení se zatopenými oblastmi v důsledku zaplavení  spojovacích 

telekomunikačních zařízení a energetických sítí, 

� zvýšený počet požárů v důsledku elektrických zkratů v zatopených objektech a používání 

náhradního osvětlení s otevřeným plamenem, 

� nebezpečí ekologických havárií v důsledku zaplavení průmyslových objektů a skladů, 

� vznik rozsáhlých epidemií. 

Při povodních může dojít k zaplavení: 

� rozsáhlých území - obytných zón, nemocnic, sociálních ústavů apod., 

� průmyslových oblastí a výrobních technologií, 

� energetických a spojovacích zařízení, 

� komunikací včetně mostů přes rozvodněné řeky, 

� podzemních zdrojů pitné vody, 

� lesních masívů, zemědělských oblastí. 

12.2.4 Opatření při povodních prováděná HZS a ostatními složkami 

Hasičský záchranný sbor by měl při povodních plnit: 

� přijímat opatření k evakuaci osob, zvířat a majetku v místech předpokládaného výskytu 

povodní, 

� varovat obyvatele a vyrozumět povodňové orgány, 



 

 

� nouzové zásobování obyvatel, 

� organizovat nouzové spojení se zatopenými oblastmi, 

� čerpat vodu ze zatopených objektů. 

Ostatní složky by měly při povodních přijímat opatření a to: 

� zdravotnická záchranná služba by měla zajistit ošetření postižených osob a případný 

převoz do nemocnic, 

� policie ČR chrání bezpečnost osob a majetku, spolupůsobí při zajišťování veřejného 

pořádku a při řízení silničního provozu, v případě potřeby uzavírá stanovenou oblast 

obsazením určených stanovišť hlídkami policie a provádí v ní hlídkovou činnost, reguluje 

pohyb vozidel a osob, 

� ČHMÚ a správce povodí sleduje meteosituaci a stav vody zejména na horním toku, tuto 

situaci s předstihem  vyhodnocuje a přijímá opatření, monitoruje a poskytuje aktuální 

informace složkám IZS a ostatním pohotovostním službám, 

� příslušný krizový štáb by  měl zajistit přítomnost pracovníků životního prostředí a ČIŽP, 

� postižené obce by měli přijímat opatření k evakuaci osob, zvířat a majetku v místech 

předpokládaného výskytu povodní, provádět účinnou hlásnou službu a pomocí 

hromadných sdělovacích prostředků seznamovat obyvatele se skutečnou situací včetně 

předpovědi zatopených území, poskytovat jim informace o připravovaných opatřeních, 

12.3 Rozsáhlý požár 

Je jeden z ničivých živlů. Na rozdíl od povodně a zemětřesení, kterým nelze zabránit, vzniká 

požár v řadě případů z důvodu nedbalosti, neopatrnosti nebo úmyslu člověka. Požár je často 

druhotným účinkem některých dalších mimořádných událostí, nehod, havárií či technických 

poruch. Požáry způsobují ročně mnohamilionové majetkové a ekologické škody a často ničí 

zdraví a lidské životy. 

Podíváme-li se na současně platnou vyhlášku MV ČR č. 246/2001 Sb. o požární ochraně, pak 

požár je definován jako každé nežádoucí hoření, při kterém došlo ke škodám na materiálních 

hodnotách, nebo které mělo za následek usmrcení nebo zranění osob. Za požár ve smyslu 

současně platných právních předpisů se považuje i nežádoucí hoření, při kterém sice nedošlo 

ke škodě, ale kde byly bezprostředně ohroženy životy a zdraví osob nebo materiální 

hodnoty.[9] 

12.3.1 Místa možného výskytu 

Na území správního obvodu ORP Opava se rozsáhlý požár může objevit na celém území. 

Mezi  nejvíce ohrožené objekty patří: 



 

 

� řadové zástavby, zejména v sídlištích, 

� výškové budovy, 

� budovy umístěné vedle sebe v těsné blízkosti, 

� v objektech hotelového typu, 

� školské zařízení, 

� ústavy sociální péče a domovy důchodců, 

� nemocnice, 

� velké hospodářské budovy. 

Nejvíce těchto objektů se nachází ve statutárním městě Opava. 

12.3.2 Příčiny požáru 

Mezi nejčastější příčiny vzniku požáru patří: 

� úmyslné založení požáru, 

� neopatrnost kuřáků, 

� neopatrnost při používání otevřeného ohně, 

� nedbalost při používání elektrických a jiných tepelných spotřebičů, 

� nesprávná obsluha topidel všeho druhu , 

� nevšímavost k závadám na různých zařízeních (např. komínech, kouřovodech, 

bleskosvodech), 

� výbuchem, 

� vypalování porostů, 

� požáry vzniklé působením přírodních živlů, 

� požáry vznikají často v souvislosti s jinými mimořádnými událostmi. 

12.3.3 Charakteristika nebezpečí 

Mezi nebezpečí při požárech patří: 

� úmrtí osob, 

� ohrožení velkého množství osob, mezi jinými i osob se sníženou pohyblivostí a  dětí, 

mnohdy bez dozoru dospělých osob, 

� panika mezi postiženými, 

� poměrně velké požární zatížení - soustředění  množství hořlavých látek, plasty,  umakart, 

textil při jejichž hoření dochází  k vývinu toxických plynů a par, 

� vývin toxických zplodin hoření znesnadňující orientaci osob při evakuaci na únikových 

cestách a hasičům při   záchraně osob a likvidaci požáru, 

� nečekané šíření požáru, 



 

 

� nebezpečí výbuchu propan-butanových lahví a v jeho důsledku může dojít k šíření požáru 

i na vzdálenější objekty, 

� nebezpečí zřícení konstrukcí, 

� neprůjezdnost příjezdových komunikací a nástupních ploch, 

� ztížený  přístup  požární techniky, zejména pak techniky výškové, 

� krádeže evakuovaného majetku, 

� rabování objektů, 

� usmrcení nebo zranění hospodářských zvířat, 

� znečištění životního prostředí. 

12.3.4 Opatření při požárech prováděná HZS a ostatními složkami 

Hasičský záchranný sbor by měl při požárech přijímat opatření a to:  

� zabezpečit evakuaci osob z hořícího objektu, 

� v případě nebezpečí rozšíření požáru na přilehlé budovy, také připravovat evakuaci osob a 

majetku z objektů ohrožených, 

� zabezpečit dostatek hasební látky, 

� zabezpečit zásahovým jednotkám průjezdnost, 

� zabránit panice a vstupu osobám do hořícího objektu, 

� zajistit stravu, nápoje a náhradní ošacení pro evakuované osoby, 

� zabezpečit uzavření plynovodu a vypnutí přívodu el.energie, 

� lokalizace a likvidace požáru. 

Ostatní složky by měly při požárech přijímat opatření a to: 

� zdravotnická záchranná služba by měla zajistit ošetření evakuovaných osob a případný 

převoz do nemocnic, 

� policie ČR zajišťuje bezpečnost osob a majetku, stará se o veřejný pořádek, reguluje 

pohyb vozidel a osob, zajišťuje identifikaci zemřelých osob, provádí šetření a zjišťuje 

příčiny požáru, po převzetí od HZS zabraňuje odcizení majetku který byl předmětem 

zásahu, 

� složky IZS  by měli zajistit týlové zabezpečení  pro příslušníky zásahových  jednotek a 

skupin, 

� příslušný krizový štáb by měl zajistit statika pro posouzení stability  konstrukce budovy, 

zabezpečit dostatek odtahových vozidel k uvolnění příjezdových komunikací a 

nástupních ploch, zabezpečit dostatečný počet vozidel pro hromadnou přepravu 

evakuovaných osob a nákladních vozidel pro odvoz evakuovaného majetku, zajistit 



 

 

nakladače a nákladní vozidla  pro odvoz sutin z místa požáru, zabezpečit skládku k 

odklízení sutiny v rámci záchranných, likvidačních a asanačních prací, v noci  zabezpečit  

dostatečné  osvětlení  místa  požáru  a  míst soustředění evakuovaných osob i majetku 

náhradními zdroji  elektrické energie, jsou – li na místě cizinci zajistí přítomnost 

tlumočníka. 



 

 

13 Současná základní opatření k ochraně obyvatel na území 

správního obvodu ORP Opava 

Cílem opatření 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. Mezi tyto základní opatření patří varování a vyrozumění, 

evakuace, ukrytí a nouzové přežití. 

13.1 Varování obyvatelstva 

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 na území správního obvodu ORP Opava je zajištěno  pomocí 72 koncových prvků 

z toho je 39 rotačních sirén a 33 elektronických sirén. (Příloha č. 8: Stávající pokrytí území 

správního obvodu ORP Opava varovným signálem a verbální informací) 

13.2 Ukrytí obyvatelstva 

K ukrytí obyvatelstva je možné využit úkrytů a jiných vhodných prostorů k ochraně 

obyvatelstva před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace 

radioaktivním prachem, chemickými nebo biologickými látkami a proti tlakovým účinkům 

zbraní hromadného ničení. K ukrytí obyvatelstva se využívají improvizované a stálé úkryty. 

Na území správního obvodu ORP Opava jsou evidovány stalé tlakově odolné úkryty (STOÚ) 

a improvizované úkryty (IÚ), které jsou evidovány obecními úřady, mají zpracované 

základní listy improvizovaných úkrytů a přiřazené evidenční číslo. (Příloha č. 3: Přehled 

stálých úkrytů ve správním obvodu ORP Opava) 

13.3 Evakuace obyvatelstva 

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

zabezpečujících přemístění (odsun) osob, hospodářského zvířectva a věcných prostředků v 

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] 



 

 

Ve správním obvodu ORP Opava jsou vypracovány plány evakuace pro budovy školních 

zařízení, kulturních zařízení, zařízení sociální péče, nemocnic a sportovních zařízení. 

Plán evakuace obyvatelstva  na území je řešen pro ohrožení přirozenou a zvláštní povodní a 

je vypracován pro obce Opava, Brumovice, Holasovice, Neplachovice, Velké Hoštice, 

Štítina, Mokré Lazce, Háj ve Slezsku, Hradec nad Moravicí, Branky u Opavy, Otice. Ostatní 

obce nemají vypracovaný plán evakuace obyvatelstva. 

13.4 Nouzové přežití 

Nouzové přežití představují základní opatření a úkoly pro zabezpečení životních potřeb 

obyvatelstva, a to zejména plánování, organizování a zabezpečení nouzového ubytování, 

stravování, nouzové zásobování potravinami, pitnou vodou, nouzové základní služby 

obyvatelstvu a nouzové dodávky energií. [3] 

Nouzové ubytování a stravování na území správního obvodu ORP Opava je zajištěno 

zařízením, které jsou k tomuto účelu určeny a jsou smluvně zajištěny, dále se využívají i 

školské zařízení, které mají vlastní jídelnu s vyvařováním a vlastní tělocvičnu k možnému 

nouzovému ubytování. 

13.5 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. [3] 

Záchranné a likvidační práce ve správním obvodu ORP Opava jsou zabezpečovány 

především základními složkami IZS (Hasičský záchranný sbor, jednotky požární ochrany 

zařazené v plošném pokrytí, Policie ČR a Zdravotnická záchranná služba), pokud tyto síly 

nestačí nastupují ostatní složky IZS. 



 

 

14 Návrh opatření ke snížení negativních dopadů na 

obyvatelstvo, objekty a životní prostředí 

K zlepšení zabezpečení ochrany obyvatelstva, objektů a životního prostředí na území 

správního obvodu ORP Opava před negativními vlivy, navrhuji doplnit stávající opatření o 

realizaci těchto návrhů: 

� vypracovat plán varování a informování obyvatelstva v obcích, které jsou ve správním 

obvodu ORP Opava, 

� vypracovat plány evakuace obyvatelstva pro obce ve správním obvodu ORP Opava,  

� vypracovat souhrnný plán ukrytí obce pro všechny obce na území správního obvodu ORP 

Opava, souhrnný plán ukrytí obce by měl obsahovat: 

� evidenční listy SÚ (jsou-li na území obce dislokovány), 

� seznam stálých úkrytů, 

� základní listy IÚ, 

� seznam IÚ, 

� souhrnný grafický plán ukrytí v obci  se souhrnným přehledem o ukrytí, 

� zpracovat krizové karty obcí patřící do správního obvodu ORP Opava, krizové karty by 

měly obsahovat následující informace: 

� počet obyvatel, 

� rozlohu obce, 

� plán obce, 

� kontaktní údaje na obce, 

� kontaktní údaje na vedlejší obce, 

� kontaktní údaje na ORP Opava, 

� telefonní čísla tísňových linek a havarijních služeb, 

� kontaktní údaje na hasičský záchranný sbor Opava, 

� 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, 



 

 

� pravidelně pořádat porady nebo semináře s právnickými osobami a podnikajícími 

fyzickými osobami, které působí na území správního obvodu ORP Opava k seznámení s 

charakterem možného ohrožení na území, s připravenými záchrannými a likvidačními 

pracemi a ochranou obyvatelstva, 

� zlepšit přípravu zaměstnanců obecních úřadů na řešení mimořádné události, 

� zlepšit přípravu obyvatelstva na mimořádnou událost. Obsah přípravy doporučuji 

zaměřit, na následující problematiky: 

� zdroje a místa nebezpečí vzniku mimořádné události na území správního 

obvodu ORP Opava a okolí, 

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

� vysvětlení varovného signálu a chování obyvatelstva po jeho vyhlášení, 

� poskytování první pomoci zraněným osobám, 

� používaní přenosných hasicích přístrojů, jednoduchých hasebních 

prostředků a způsoby hašení malých požárů, 

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

v případě vzniku mimořádné události, 

� vysvětlení evakuaci a chovaní obyvatelstva po její vyhlášení, 

� aktualizovat údaje v současných povodňových plánech – jména a kontakty osob, 

� v obcích kde záplavová oblast zasahuje do zastavěného území, navrhnout opatření na 

ochranu majetku státu, obcí a obyvatel a nerozšiřovat zastavitelné území do těchto ploch, 

což by vedlo k dalším nákladům na nové nákladné protipovodňové opatření, 

� v záplavových oblastech upravit stávající budovy, tak aby odolávali záplavám, 

� dbát na nenarušení povrchových a podzemních zdrojů vody a podporovat jejich 

hospodárné využívání na území správního obvodu ORP Opava, 

� vybudovat a modernizovat infrastrukturu pro čištění odpadních vod, modernizace 

stávajících čističek odpadních vod a realizace místních kanalizací a čističek odpadních 

vod v obcích, které se vyskytují na území správního obvodu ORP Opava, 

� přispívat k prevenci a snižování znečišťování povrchových a podzemních vod v důsledku 

zemědělské a průmyslové činnosti, 

� pravidelné čištění a odstraňování překážek ve vodním toku a v profilu objektů 

(propustky, mosty) znemožňujících plynulý odtok vody na území správního obvodu ORP 

Opava, 

� v oblastech s vyšším výskytem sklonité půdy je potřeba tyto pozemky osázet vhodnými 

stromy a keři a dosáhnout tak jejich stability a eliminovat  negativní vlivy, 



 

 

� odstraňování předmětů a lehkých stavebních objektů z břehů vodních toků při blížících se 

záplavách, 

� doplnit a zmodernizovat vybavení sboru dobrovolných hasičů v obcích, které jsou na 

území správního obvodu ORP Opava, 

� aktualizovat údaje v současných požárních řádech obcí – jména, kontakty a adresy na 

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

požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů, 

� pravidelná kontrolní činnost protipožárních opatření nezávislými požárními orgány, 

� zvýšit důraz na požární poplachové směrnice, 

� zkvalitnit stav a povrch komunikací na území správního obvodu ORP Opava, 

� doplnění bezpečnostních prvků na komunikacích správního obvodu ORP Opava, 

� na území obcí kterými procházejí silnice I. třídy, bych navrhoval z důvodu časté 

nedodržené maximální povolené rychlosti radar s funkčním kamerovým systémem, nebo 

častější kontroly policie ČR. 



 

 

15 Závěr 

Záměrem této diplomové práce bylo analyzovat možná ohrožení správního obvodu ORP 

Opava mimořádnými událostmi a na základě výsledků navrhnout opatření ke snížení dopadů 

na obyvatelstvo, objekty a životní prostředí. 

V úvodní části  práce se  zabývám legislativou, která je zaměřena na ochranu obyvatelstva 

ČR  a povinností ORP při řešení mimořádných událostí. Dále se zaměřuji na klasifikaci rizik, 

popis nejpoužívanějších analýz, které jsou vhodné pro analýzu rizik  a charakteristiku 

správního obvodu ORP Opava. Pro analýzu rizik územního celku jsem se rozhodl použít 

souhrnnou analýzu vzniku mimořádných událostí a program SFÉRA. Metodu souhrnné 

analýzy vzniku mimořádné události jsem do své práce zařadil z důvodu její praktické 

využitelnosti a využívání nejen hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, ale 

i  ostatními kraji v rámci havarijního plánování. Program SFÉRA jsem si vybral z důvodu, že 

je to softwarový nástroj vyvinutý speciálně pro analýzu rizik území. Tento program je 

efektivním nástrojem pro řešení analýzy rizik, má schopnost řešit problematiku neviditelných 

cyklických vztahů uvnitř analyzované struktury. 

Z provedených analýz vyplývá, že mezi největší rizika  pro správní obvod ORP Opava patří 

havárie v silniční dopravě velkého rozsahu, povodeň a rozsáhlý požár. Pozornost tedy 

zaměřuji především na prevenci proti těmto vytipovaným mimořádným událostem a tím 

i následnému zmírnění jejich možných dopadů na území správního obvodu ORP Opava. 

Cílem mé diplomové práce bylo analyzovat možná rizika na území správního obvodu ORP 

Opava a navrhnout opatření ke snížení jejich dopadů na obyvatelstvo, objekty a životní 

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

Přínosem této práce pro praxi je konkrétní souhrnná informace pro ORP Opava, protože dává 

přehled o současném stavu připravenosti na mimořádnou událost. Seznamuje rovněž 

s přehledem možných rizik, které se na území správního obvodu ORP mohou objevit. Podává 

námět, jak zdokonalit současný stav připravenosti správního obvodu ORP Opava na 

prevenci, vznik a následky možných mimořádných událostí.  
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