
 

 

 

 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

Fakulta biomedicínského inženýrství 

Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza rizik a návrh krizové dokumentace obce Vigantice 
 

 

 

Risk Assessment and Draft of Crisis Documentation of the Vigantice 

Principality 

 

 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studijní program: Ochrana obyvatelstva 

Studijní obor: Plánování a řízení krizových situací 

 

Vedoucí práce: Ing. Miroslav Štěpán 

 

 

 

Hana Petřeková 

 

Kladno, květen 2018 

  



 

  



 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem  bakalářskou práci s názvem Analýza rizik a návrh krizové 

dokumentace obce Vigantice vypracovala  samostatně pouze s použitím pramenů, 

které uvádím v seznamu bibliografických odkazů. 

Nemám závažný důvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu § 60 zákona  

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 

a o změně některých zákonů (autorský zákon). 

V Kladně dne 15.05.2018 

………………………. 

  podpis 

 



 

Poděkování 

Chtěla bych poděkovat vedoucímu této práce Ing. Miroslavu Štěpánovi za cenné 

rady, konstruktivní kritiku, ochotu a trpělivost. Dále bych ráda poděkovala paní 

Haně Foltasové, místostarostce obce Vigantice, a panu Radku Fojtáškovi, veliteli 

jednotky sboru dobrovolných hasičů, za poskytnutí informací nezbytných pro 

zpracování mé práce. Mé poděkování patří také Ing. Milanu Černíkovi, příslušníku 

Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, za důležité rady a připomínky k mé 

práci.  



 

Abstrakt 

Bakalářská práce na téma Analýza rizik a návrh krizové dokumentace obce 

Vigantice se zabývá identifikací a analýzou rizik dané obce a následně navržením 

krizové dokumentace. 

V teoretické části je popsána základní legislativa, analýza rizik včetně popisu 

vybraných metod. V samostatných kapitolách jsou popsány také opatření k ochraně 

obyvatelstva a povinnosti starosty obce a obecního úřadu, které vyplývají 

ze zmíněné legislativy. Poslední kapitola teoretické části popisuje chlor, příznaky 

zasažení a postup při první pomoci. 

Praktická část se zabývá analýzou rizik obce Vigantice, včetně simulace úniku 

chloru z místního koupaliště, a sestavením krizové dokumentace. Ke každému 

riziku je stanoveno preventivní opatření. 

Z výsledné tabulky analýzy rizik vychází možná rizika, se kterými se v obci 

můžeme setkat. Tato tabulka je také součástí dokumentace. Krizová dokumentace 

je komplexním materiálem, který bude sloužit starostovi obce i občanům. 
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analýza rizik; chlor; krizová dokumentace; ochrana obyvatelstva; Vigantice  



 

Abstract 

The bachelor thesis deals with a risk analysis and design of crisis documentation 

in a village (municipaliy) Vigantice. It also identifies and analyzes the risks 

of the municipality and subsequently designes the crisis documentation. 

The theoretical part describes basic legislation, risk analysis, including 

a description of selected methods. The separate chapters also describe measures 

for the protection of the population and the duties of the municipality´s mayor 

and of the municipal authority (a town hall), which result from the mentioned 

legislation. The last chapter of theoretical part describes chlorine, signs of chlorine 

poisoning and first aid procedure. 

The practical part deals with risk analysis of municipality Vigantice, including 

chlorine leakage simulation from the local swimming pool, and compilation 

of emergency documentation. Precautionary measures are laid down for each risk. 

The resulting risk analysis chart outlines the possible risks that we may encounter 

in the municipality. This table is also a part of the documentation. This 

documentation is a complex legal instrument that serves the mayor of the 

municipality as well as the residents. 
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1 ÚVOD 

Tématem své bakalářské práce jsem si zvolila Analýzu rizik spolu s návrhem 

krizové dokumentace obce Vigantice. Téma jsem si zvolila, abych se dostala 

k souhrnnému zjištění, zda je obec, ve které žiji od narození bezpečná nebo je zde 

mnoho hrozeb, které mohou obyvatele ohrožovat. Další motivací ke zpracování 

tohoto tématu byla praxe u Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, 

Územního odboru Vsetín, kdy se jeden z příslušníků zmínil, že by nebylo špatné 

zpracovat analýzu rizik a novou dokumentaci pro Vigantice.  

Teoretická část bude věnována popisu analýzy rizik, včetně různých metod. 

Dále bude popsána nejdůležitější legislativa a také povinnosti obce, lépe řečeno, 

starosty obce a obecního úřadu vyplývající z této legislativy. Zmíním také opatření 

ochrany obyvatelstva, se kterými bychom se mohli setkat. Poslední část teorie 

se bude zabývat chlorem, jelikož jedno z rizik, které budu popisovat, bude únik 

chloru z místního koupaliště. 

V praktické části budou rizika identifikována, poté bude provedena analýza. 

Součástí bude i simulace úniku chloru z koupaliště pomocí softwarových programů. 

Předpokládám, že únik chloru by mohl být spolu s povodněmi jedním 

z nejzávažnějších rizik pro naši obec.  

Výsledkem práce bude souhrnná tabulka analýzy rizik a krizová dokumentace 

obce Vigantice. Tato dokumentace, a vlastně i celá práce, by měla sloužit hlavně 

starostovi obce, ale i komukoliv jinému, k získání přehledu v oblasti krizového 

řízení. 
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2 SOUČASNÝ STAV 

2.1  Analýza rizik 

V této kapitole bude popsána analýza rizik, její základní pojmy a vybrané 

metody. 

Analýzu rizik je možné považovat za nástroj pro posouzení rizika. 

Riziko se posuzuje buď z hlediska kvalitativního nebo kvantitativního, 

popřípadě kombinací obou hledisek. Kvalitativní hodnocení rizika znamená 

ohodnocení rizika verbální hodnotou z určené stupnice hodnocení, případně je 

možno riziko pouze slovně popsat. Kvantitativní hodnocení rizika spočívá v použití 

matematických výpočtů, kdy je třeba využít pravděpodobnosti, hrozby, dopady 

a tak dále [1]. 

Analýza rizik se obecně skládá z 5 částí, toto se ale může lišit v závislosti 

na použité metodě. Nejprve je nutno identifikovat aktiva a stanovit jejich hodnotu. 

Hodnota je stanovena dle jejich významu pro posuzovaný subjekt. Dále následuje 

identifikace hrozeb a stanovení jejich závažnosti. Poté je třeba stanovit míru 

zranitelnosti. To znamená, jak může konkrétní hrozba působit na konkrétní 

aktivum. Cílem analýzy rizik je poskytnutí komplexního základu pro následné 

rozhodování a plánování [2]. 

Pro provedení analýzy rizik je nutné důkladně znát analyzovaný subjekt 

a také vybranou metodu analýzy. Důležité je také znát možnosti použití zvolené 

metody, její klady, zápory a omezení. Dalším kritériem pro správné provedení 

analýzy je správná volba hodnotitele, toho, kdo analýzu provádí. Tento člověk 

by měl dokonale znát analyzovaný subjekt. V případě, že se jedná o subjekt složitý 

nebo se specifickými úseky je možné sestavit skupinu analytiků, kteří budou 

provádět analýzu společně [2]. 
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2.1.1 Základní pojmy analýzy rizik 

Aktivum 

„Aktivem se nazývá vše, co má pro subjekt hodnotu, která může být zmenšena působením 

hrozby, a je tedy potřeba jej chránit.“ [2, str. 51] Aktivum tedy lze považovat za majetek 

subjektu. Aktiva se dělí na hmotná a nehmotná. Mezi hmotná aktiva je možné 

zařadit nemovitosti, peníze, cennosti, automobily a tak podobně, zatímco 

nehmotnými aktivy mohou být například informace, obyvatelé, patentní práva 

nebo autorská práva. Aktivum lze charakterizovat hodnotou aktiva. Tu je možné 

určit buď podle tržní ceny (objektivně) nebo podle subjektivního názoru 

hodnotitele. Z toho vyplývá, že hodnota aktiva je různá v závislosti na hodnotiteli 

[2].  

Hrozba 

„Hrozba je síla, událost, aktivita nebo osoba, která má nežádoucí vliv na bezpečnost 

nebo může způsobit škodu na aktivu.“ [2, str. 51] Za hrozbu je možné považovat 

například živelní pohromu, lidskou činnost, technologickou havárii a podobně. 

Hrozby je možné dělit několika způsoby, například na hrozby antropogenní 

a naturogenní, tedy na hrozby působící z lidské činnosti a hrozby plynoucí 

z přírody, což mohou být živelní pohromy. Hrozbu lze charakterizovat pomocí 

její úrovně. Ta se hodnotí dle tří faktorů. Jedním z nich je nebezpečnost hrozby, 

dále její přístup a motivace [2, 3]. 

Zranitelnost 

Zranitelnost lze vyjádřit jako citlivost aktiva na působení určité hrozby. 

Jinými slovy je to slabina daného aktiva, kterou může hrozba využít pro zničení 

aktiva. Zranitelnost vzniká ve všech oblastech kontaktu aktiva a hrozby [2]. 
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Opatření 

Za opatření lze označit téměř cokoliv, co bylo navrženo a učiněno ke snížení 

působení hrozby, zmírnění zranitelnosti nebo konečnému dopadu hrozby. Opatření 

si kladou za cíl předejít vzniku škody nebo alespoň zmírnit dopady působení 

hrozby. Při navrhování opatření je nutné přemýšlet nad efektivitou a náklady 

opatření. Tyto dva faktory jsou často rozhodující při použití proti dané hrozbě [2]. 

Riziko 

Pojmem riziko se rozumí nebezpečí nebo míra nezdaru, případně ztráty. 

Riziko je vždy subjektivního charakteru. Je možné jej chápat jako možnost výskytu 

nežádoucích jevů. Riziko se dá vyjádřit také jako vzájemné působení hrozby 

a aktiva. V případě, že hrozba nepůsobí na žádná aktiva, není tato hrozba 

pro analýzu rizik zajímavá. Také naopak, aktivum, na které nepůsobí žádná hrozba 

se nemusí do analýzy zahrnovat. Hodnota nebo úroveň rizika je dána hodnotou 

aktiva, hrozby a zranitelností. Jeho hodnotu je možné snížit pomocí protiopatření 

k ochraně daného aktiva [1, 2].  

Zbytkové riziko 

Jedná se o riziko, které zůstává po použití všech dostupných protiopatření 

ke snížení rizika původního. Zbytkové riziko by mělo být tak malé, 

aby bylo pro daný subjekt přijatelné. V případě, že přijatelné není, je nutné použití 

dalších nových protiopatření k jeho snížení [2]. 

2.2  Metody analýzy rizik 

V minulé kapitole byla analýza rizik obecně popsána, tato kapitola se zaměří 

na přiblížení jednotlivých metod analýzy rizik. Metody je možné rozdělit do dvou 

skupin, podle toho, jakým způsobem se rizika posuzují. První skupinou 
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jsou kvantitativní metody, druhou kvalitativní metody. Základním předpokladem 

pro kvalitní provedení analýzy, je volba správné metody. Dopředu je totiž nutné 

si stanovit, k čemu přibližně chce hodnotitel dojít [4]. 

2.2.1 Kvantitativní metody 

ETA – Analýza stromu událostí 

Analýza stromu událostí, zkráceně nazývána také jako ETA, dle anglického názvu 

Event Tree Analysis je analytickou metodou, využitelnou pro hodnocení průběhu 

procesu, který může vést k možné nehodě nebo poruše. Metoda ETA byla vyvinuta 

po havárii v elektrárně Three Mile Island na žádost jadrného průmyslu. 

Nyní je ETA součástí normy IEC 62502 – Event Tree Analysis. Metoda využívá 

rozboru činností a událostí, které vedou k nehodě. Tento proces se vyobrazuje 

pomocí grafického modelů spojeného s výpočty [4, 5].  

FTA – Analýza stromu poruch 

Fault Tree Analysis nebo Analýza stromu poruchových stavů je analytickou 

metodou, která zkoumá pravděpodobnost selhání a spolehlivosti systému. 

FTA je možné použít v nejrůznějších oblastech, například v oblasti řízení rizik, 

řízení kvality a tak dále. Je možné ji použít také v oblasti prevence. Metoda 

je založena na rozboru nepříznivé události (havárie, poruchy). Ke každé havárii 

nebo poruše se zjišťuje, jaké faktory ji ovlivnily, a které skutečnosti vedly k tomuto 

stavu. Cílem je nalezení příčin havárie nebo nehody. S těmito poznatky je pak možné 

dále pracovat a snažit se je odstranit [4, 6].  

FMEA 

Metoda FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), v češtině také nazývána 

jako Analýza možných vad a jejich následků, je analytickou technikou, která si klade 

za cíl identifikaci míst, kde může vzniknout vada nebo porucha. Po identifikaci 
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těchto míst se definují kroky k zamezení nebo alespoň omezení příčin, 

které následně způsobí poruchu. Tato metoda se často používá v kombinaci 

s metodou FTA, nebo spíše bývá jejích předchůdcem, jelikož metoda FTA je určena 

pro složitější systémy [4, 7].  

HAZOP – Analýza ohrožení a provozuschopnosti 

HAZOP je zkratkou spojení Hazard and Operability Study, což v překladu 

znamená analýza ohrožení a provozuschopnosti je založena na hodnocení 

pravděpodobnosti ohrožení a rizik, která z nich vyplývají. Tato metoda je velmi 

rozšířená díky její jednoduchosti a použitelnosti pro různou škálu oblastí. 

Je využitelná jak pro velké organizace, tak i malé celky [4, 8]. „Jejím hlavním cílem 

je identifikace scénářů potencionálního rizika - umožňuje tedy identifikovat nebezpečné 

stavy, které se mohou na zkoumaném zařízení vyskytnout. Metoda hledá tzv. kritická místa 

a následně vyhodnocuje potenciální rizika a nebezpečné stavy [8].“  

2.2.2 Kvalitativní metody 

What -If Analysis 

What-if Analysis, v češtině známá jako Co když analýza, je jednoduchou metodou 

používanou při řízení rizik. Její postup je založena na hledání různých následků 

daných situací. Základem metody vychází ze samotného názvu. Co se stane, když? 

Lze říci, že je jedná o řízený brainstorming. Z toho vyplývá, že na analýze se podílí 

skupina odborníků, která se snaží najít potenciální rizika a dále pak hledá opatření 

k jejich zmírnění [4, 9].  

Checklist 

Checklist Analysis, neboli analýza pomocí kontrolního seznamu, využívá seznam 

položek, kroků a úkolů, dle kterých je možné ověřit, zda je postup správný. Jedná 

se o kontrolu předem stanovených podmínek a postupů. Seznam kontrolních otázek 
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nebo kontrolovaných položek je předem stanoven v závislosti na zkušenostech a 

charakteristice systému. K otázkám se přiřazují odpovědi ANO nebo NE [4, 10]. 

SWOT analýza 

SWOT analýza se řadí mezi velmi univerzální metody analýzy rizik. 

Jedná se o jednoduchou analytickou techniku, kterou lze použít pro hodnocení 

vnitřních i vnějších faktorů působící na určitý projekt, záměr nebo téměř cokoliv 

jiného. Albert Humphrey navrhl tuto metodu v 60. letech 20. století. Její název 

je složen z počátečních písmen jednotlivých oblastí analýzy. Jimi jsou Strengths, 

Weaknesses, Opportunities a Threats. V českém překladu se jedná o silné stránky, 

slabiny, příležitosti a hrozby [11].  

Ishikawův diagram 

Ishikawův diagram se někdy nazývá též jako diagram příčin a následků 

nebo diagram rybí kosti. Jeho vynálezcem je Kaoru Ishikawa. Jedná se o analytickou 

techniku, která zobrazuje a následně analyzuje příčiny a následky. Celá strategie 

této metody vychází z jednoduché logické kauzality, že každý problém má svou 

příčinu nebo popřípadě více příčin. Diagram si klade za cíl určit pravděpodobné 

příčiny analyzovaného problému. Ishikawův diagram je použitelný 

ve dvou směrech. Jedním je zpětné hledání příčiny problému, druhým je hledání 

možného problému, který by mohl nastat ze současně známých skutečností [12].  

Safety Audit 

Safety Audit v překladu znamená bezpečnostní kontrola, z toho částečně vyplývá 

její použití. Jedná se metodu, kdy se hledají rizikové situace a navrhují opatření 

ke zvýšení bezpečnosti. Safety Audit je možné zařadit do skupiny metod 

pro předběžné posouzení rizika. Metoda je založena na rozhovoru s různými lidmi 

v podniku. Hledají se riziková místa také podle jejich názoru na oblast jejich 
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působnosti. Bezpečnostní kontrola se v první řadě soustředí na závažné nouzové 

situace, později pak i na menší bezpečnostní nedostatky. Bezpečnostní prohlídky 

jsou nástrojem pro zvýšení celkové bezpečnosti podniku [4, 10].  

2.3 Základní informace o obci Vigantice 

Obec Vigantice se nachází na severním úpatí Vsetínské Hornatiny, 

která zde přechází v Moravskoslezské Beskydy. Obec přímo sousedí s obcí 

s rozšířenou působností (dále jen ORP) Rožnov pod Radhoštěm, jehož je součástí. 

Vzdálenost od středu města Rožnova pod Radhoštěm je 3,8 kilometru 

jihovýchodním směrem. Druhým přímým sousedem obce je obec Hutisko-Solanec. 

Nadmořská výška v místě obecního úřadu je 482 metrů nad hladinou moře. 

Obec je postavena kolem silnice III/4867, která vede z Rožnova pod Radhoštěm 

směrem do Hutiska-Solance a dále do Velkých Karlovic. Celková plocha, kterou 

obec zaujímá je 764 hektarů. Tuto plochu zabírá údolí tvořené potokem Hážovka. 

Hážovka má dva přítoky, potoky Studený a Měřístek. Na pravém břehu (po směru 

toku) se nachází kopce Hůrka, Súš a Poskla, levý břeh toku lemují Vigantické Díly 

[13]. „Znak a vlajku obce Vigantice schválil sněmovní výbor pro heraldiku a vexilologii 

4.11.2009. Návrh symbolů vychází z obrazu staré obecní pečeti. Znak: na stříbrném štítě 

zvýšené modré trojvrší, z něhož vpravo vyniká červené slunce. V trojvrší vyrůstající stříbrně 

oděný rolník se zlatým kloboukem a vestou, držící v pravici vidle podávky a v levici hrábě, 

obojí zlaté [13].“  

 

Obrázek 1 - Znak obce (zdroj: 13) 
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2.3.1 Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Vigantice  

První techniku jednotka získala v roce 1901, byla jí čtyřkolová stříkačka 

se základním vybavením, jako jsou hadice, žebříky, háky, oděvy, helmy a podobně. 

Ve stejném roce získala k užívání nově postavenou zbrojnici. V roce 1934 

byla zakoupena nová motorová dvoukolová stříkačka. Téhož roku byla také 

ke zbrojnici přistavena věž na sušení hadic. V roce 1950 byl zakoupen osobní 

automobil, který umožňoval rychlejší přepravu členů jednotky do místa zásahu. 

Dále pak v roce 1964 přibyla motorová stříkačka typu DS 16. Roku 1967 se jednotka 

sboru dobrovolných hasičů (dále jen JSDH) přestěhovala do nové zbrojnice, 

která je dodnes součástí budovy obecního úřadu [14].  

Jednotka je zařazena do systému plošného pokrytí kraje jednotkami a jedná 

se o jednotku požární ochrany (dále jen JPO) kategorie V, což znamená 

JSDH s místní působností na území obce. Tato jednotka zabezpečuje výjezd jednoho 

družstva o zmenšeném početním stavu. Jednotka musí vyjet k zásahu do 10 minut 

od vyhlášení poplachu nejméně ve složení 1+3, což znamená velitel jednotky 

a další 3 členové jednotky [14, 15].  

Jednotka plní následující základní úkoly 

„a) požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění 

a nasazování sil a prostředků; požární zásah je činnost, která směřuje nejprve k lokalizaci 

a pak k likvidaci požáru, kdy je ukončeno nežádoucí hoření, 

b) záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, obsahem 

záchranných prací jednotek při mimořádných událostech je odvrácení nebo omezení 

bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí a vedoucí k přerušení 

jejich příčin, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, 

c) na úseku ochrany obyvatelstva; zejména se podílí na 
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1. evakuaci obyvatel, 

2. označování oblastí s výskytem nebezpečných látek, 

3. varování obyvatel, 

4. dekontaminaci postižených obyvatel nebo majetku, 

5. humanitární pomoci obyvatelstvu a zajištění podmínek pro jeho nouzové přežití, 

d) podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému operačnímu 

a informačnímu středisku HZS kraje [15].“  

2.4 Přehled nejdůležitější platné legislativy 

V této kapitole bude vytvořen přehled nejdůležitější platné legislativy, 

týkající se zajištění bezpečnosti obyvatel na území státu, respektive obce, kde žijí.  

Prvním důležitým dokumentem je Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti 

České republiky. Tento zákon obecně popisuje, kdo je povinen zajistit bezpečnost 

státu. 

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

§1 Základní ustanovení 

 „(1) Bezpečnost České republiky zajišťují ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, 

záchranné sbory a havarijní služby [16].“  

„(2) Státní orgány, orgány územních samosprávných celků a právnické a fyzické osoby 

jsou povinny se podílet na zajišťování bezpečnosti České republiky. Rozsah povinností 

a další podrobnosti stanoví zákon [16].“ 
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Následuje zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, známý také jako krizový 

zákon. Tento zákon je nejdůležitějším dokumentem pro oblast krizového řízení 

obecně. Celá tato práce z něj bude vycházet a odkazovat na něj. Zákon, mimo jiné, 

stanovuje pravomoci a povinnosti orgánů, činných v krizovém řízení. 

Z tohoto zákona jsou pro tuto práci nejpodstatnější paragrafy 21 a 22, 

kde jsou popsány povinnosti orgánů obce. 

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

zákon) 

§1 Předmět úpravy 

„(1) Tento zákon stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 

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

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

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

těchto povinností [17].“ 

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy je dalším 

důležitým zákonem. Tento zákon stanoví podmínky, za kterých je možné čerpat 

finanční či materiální prostředky při vyhlášení krizového stavu a jak pro jejich 

získání postupovat. 

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

některých zákonů 

§1 Předmět úpravy 

„(1) Zákon upravuje přípravu hospodářských opatření pro stav nebezpečí, nouzový stav, 

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

po vyhlášení krizových stavů [18].“ 
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„(2) Zákon stanoví pravomoc 

a) vlády, 

b) ústředních správních úřadů, České národní banky, krajských úřadů, obecních úřadů 

obce s rozšířenou působností (dále jen „správní úřad“) a 

c) orgánů územních samosprávných celků při přípravě a přijetí hospodářských opatření 

pro krizové stavy. Stanoví též práva a povinnosti fyzických a právnických osob při přípravě 

a přijetí hospodářských opatření pro krizové stavy [18].“ 

 

Dalším zákonem je zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. 

Tento zákon poskytuje základní informace o integrovaném záchranném systému 

a také definuje povinnosti jednotlivých orgánů. Stejně tak i povinnosti orgánů obce 

při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních 

prací. 

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

některých zákonů 

§1 Předmět úpravy 

„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 (dále jen "krizové 

stavy") [19].“ 
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Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně se věnuje také ochraně života, konkrétně 

ochraně před požáry, které mohou ohrozit každého občana. Poskytuje základní 

informace o jednotkách požární ochrany, které tuto ochranu zajišťují. 

Mimo jiné také definuje povinnosti starosty obce a obecního úřadu při prevenci 

a zdolávání požárů. 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

§1 Úvodní ustanovení 

„(1) Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů 

a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných 

mimořádných událostech stanovením povinností ministerstev a jiných správních úřadů, 

právnických a fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy 

na úseku požární ochrany, jakož i postavení a povinností jednotek požární ochrany [20].“ 

„(2) Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil 

život a zdraví osob, zvířata a majetek; při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných 

mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li 

tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li 

mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc. Ustanovení § 20 tím není dotčeno 

[20].“ 

2.5 Povinnosti orgánů obce v krizovém řízení  

2.4.1 Dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení  

V této kapitole budou vypsány povinnosti starosty obce a obecního úřadu, 

které jim ukládá zákon č.240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon) 

při přípravě na krizové situace a jejich řešení. Starosta je hlavním představitelem 

obecního úřadu, proto tyto povinnosti se v mnohých případech prolínají. Starosta 

obce je zodpovědný za zajišťování připravenosti obce na řešení krizových situací. 
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Za účelem přípravy si může starosta zřídit krizový štáb obce. Krizový štáb 

je pracovním orgánem starosty. Starosta také zajišťuje provedení stanovených 

krizových opatření za krizové situace, plní úkoly stanovené starostou obce 

s rozšířenou působností a orgány krizového řízení a plní úkoly a opatření uvedené 

v krizovém plánu obce s rozšířenou působností. Dále odpovídá za využívání 

informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení, 

které jsou určeny Ministerstvem vnitra. Za krizového stavu jsou povinnosti starosty 

obce odlišné. V tomto případě starosta zajišťuje varování a informování osob, 

které se nacházejí na území obce před nebezpečím a vyrozumění orgánů krizového 

řízení. Starosta také nařizuje a organizuje evakuaci osob a činnost obce 

v podmínkách nouzového přežití obyvatelstva a organizuje další možná opatření 

k řešení krizové situace [17].  

Obecní úřad organizuje přípravu obce na krizové situace, poskytuje obecnímu 

úřadu obce s rozšířenou působností informace a podklady ke zpracování krizového 

plánu obce s rozšířenou působností. Vede také evidenci údajů o přechodných 

změnách pobytu osob, a to i za stavu nebezpečí. Tyto informace pak předává 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Stejně jako starosta obce plní úkoly, 

které mu ukládá krizový plán obce s rozšířenou působností. 

Podílí se také na zajištění veřejného pořádku [17]. 

2.4.2 Dle zákona č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému  

Následující kapitola bude věnována povinnostem obecního úřadu a starosty obce 

pro přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních 

prací, které jim ukládá zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. 

Obecní úřad je při výkonu státní správy povinen organizovat přípravu obce 

na mimořádné události a podílet se na provádění záchranných a likvidačních prací 

spolu s integrovaným záchranným systémem [19]. 
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Obecní úřad také zajišťuje ochranu obyvatelstva v obci, tím je myšleno: 

- „varování,  

- evakuaci,  

- ukrytí osob před hrozícím nebezpečím [19].“ 

Dále pak také hospodaří s materiálem civilní ochrany a vede evidenci a kontroluje 

stavby civilní ochrany, které se v obci nacházejí. V neposlední řadě poskytuje 

hasičskému záchrannému sboru kraje informace a podklady ke zpracování 

potřebných dokumentů [19]. 

Povinnosti starosty obce vyplývají i z povinností obecního úřadu. Patří mezi 

ně zajistit varování osob, které se nacházejí na území obce, před hrozícím 

nebezpečím, organizovat evakuaci po dohodě s velitelem zásahu nebo se starostou 

obce s rozšířenou působností a organizovat činnost obce v podmínkách nouzového 

přežití. Starosta je také oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí 

osobní nebo věcné pomoci [19]. 

2.4.3 Dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně  

Další povinnosti pro obec vyplývají ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. 

Z tohoto zákona vyplývá povinnost obce zřídit jednotku sboru dobrovolných 

hasičů. Činnosti JSDH jsou popsány v jedné z předchozích kapitol. Obec je povinna 

udržovat jednotku akceschopnou, zabezpečit odbornou přípravu jejích členů, zajistit 

jim materiální i finanční prostředky pro její fungování a také zajistit celkovou péči 

o členy jednotky. Mimo starost o jednotku obec dále zabezpečuje výstavbu a údržbu 

objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení. S tím souvisí 

také povinnost zpracovat stanovenou dokumentaci požární ochrany a zřídit 

ohlašovnu požárů. Důležitým úkolem je zajištění zdrojů vody pro případné hašení 

požárů na území obce. Tyto zdroje musí být trvale použitelné a přístupné. 

V neposlední řadě obec organizuje preventivně výchovnou činnost [17].  
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2.6 Opatření k ochraně obyvatelstva 

V oblasti ochrany obyvatelstva v případě hrozícího nebo již trvajícího nebezpeční 

je nutné provést určitá organizační opatření. Mezi tyto opatření se řadí zejména 

varování obyvatelstva a následné podání tísňové informace, evakuace obyvatelstva 

a nouzové přežití obyvatelstva. Tyto úkony se zpravidla provádějí v následujícím 

pořadí [21]. 

 

Obrázek 2  - Základní opatření ochrany obyvatelstva (zdroj: 21, upraveno) 

2.6.1 Varování  

Varování obyvatelstva je v České republice zajišťováno skrz jednotný systém 

varování a vyrozumění (dále jen JSVV) nebo jiným alternativním způsobem. 

Kvalitní provedení varování je základním předpokladem k minimalizaci 

negativních dopadů hrozícího nebezpečí na obyvatelstvo.  Za provoz 

JSVV odpovídá Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 

České republiky (dále jen GŘ HZS ČR). JSVV se skládá ze dvou částí, kterými jsou 

sytém selektivního rádiového návěštění (SSRN) a koncové prvky varování (KPV). 

SSRN se skládá ze tří částí, jsou jimi vysílací infrastruktura, terminály a přenosové 

cesty a koncové prvky SSRN.  SSRN zabezpečuje ovládání koncových prvků 

varování a vyrozumění a tím tvoří základ JSVV. Je to sytém neveřejný a je určen 

k zabezpečení specifických úkolů varování obyvatelstva a vyrozumění osob 

zařazených do složek IZS. V České republice je SSRN budován na úrovni krajské. 

Varování a 
následné 
tísňové 

informování
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Nouzové 
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Koncovými prvky varování se rozumí rotační sirény, elektronické sirény a místní 

informační systémy [21]. 

Rotační sirény jsou čistě mechanické. Signál zde vzniká mechanickým působením, 

přesněji mechanickým rozkmitáním vzduchové masy v akustické části. 

Výkon sirény musí být minimálně 3kW aby mohla být začleněna do JSVV. Rotační 

sirény mají nevýhodu v tom, že jsou závislé na zdroji elektrické energie a nedokáží 

reprodukovat verbální sdělení. Výhodou rotačních sirén je, že jsou všesměrové.  

Elektronické sirény fungují na základě generování akustického signálu v tónovém 

generátoru řídící jednotky, který je následně zesílen výkonovými zesilovači. Tento 

zesílený signál je v elektroakustických měničích přeměněn na zvuk. Výhodou 

elektronické sirény je možnost reprodukovat verbální informaci dvěma způsoby. 

Prvním je přehrání sdělení z vlastního zdroje modulace, druhým je připojení 

externího zdroje modulace (například rozhlas nebo radiostanice), případně 

připojení mikrofonu. Další výhodou elektronické sirény je vlastní zdroj napájení, 

který je schopen zajistit provozuschopnost sirény po dobu 72 hodin. Z výše 

uvedených informací vyplývá, že použití elektronických sirén je výhodnější. Proto 

se také postupně rotační sirény nahrazují elektronickými. Místní informační 

systémy jsou běžně využívány orgány samosprávy obcí k šíření informací o chodu 

obce a dalších každodenních záležitostech. Mimo JSVV je možné využít i další 

alternativní způsoby varování a informování obyvatelstva. Mezi tyto způsoby se 

řadí mobilní elektronická siréna, mobilní vyhlašovací prostředky, televizní a 

rozhlasové vysílání, regionální tisk, internetové stránky nebo například telefonní 

zprávy nebo zprávy sms [21]. 

Varování obyvatelstva v případě hrozícího nebezpeční je uskutečňováno především 

pomocí varovného signálu „Všeobecná výstraha“. Varovný signál je vyhlašován 

po dobu 140 vteřin kolísavým tónem sirény. Signál může zaznít až třikrát za sebou 

v přibližně tříminutových intervalech. Po skončení signálu následuje sdělení tísňové 

informace [22]. 
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Obrázek 3 - Všeobecná výstraha (rotační sirény) (zdroj: 22) 

 Dalšími signály, se kterými se obyvatelé mohou setkat jsou „Požární poplach“ 

a „Zkouška sirén“. „Požární poplach“ je vyhlašován v případě potřeby svolání 

jednotky požární ochrany a jedná se o přerušovaný tón sirény po dobu jedné minuty. 

„Zkouška sirén“ zazní zpravidla každou první středu v měsíci. 

Jedná se o nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin s tím, že u elektronické sirény 

následuje hlasové vyrozumění, že se jedná o zkoušku sirén [22]. 

2.6.2 Evakuace 

Evakuace je jedním ze základních opatření ochrany obyvatelstva. „Evakuací 

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

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

ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo 

náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění [23].“ 

Tato definice se zdá být nejvýstižnější a je uvedena na webových stránkách HZS ČR. 

Další definice je uvedena ve Vyhlášce Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě 

a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Evakuace je jedním ze stěžejních opatření 

ochrany obyvatelstva a využívá se zejména v případech, kdy se zdají být všechna 

ostatní opatření neúčinná nebo ochranu nelze zajistit jinak. Vztahuje se na všechny 

osoby nacházející se na daném území. Výjimku tvoří osoby podílející 

se na záchranných a likvidačních pracích nebo osoby, které budou evakuaci řídit 

nebo zabezpečovat jinou důležitou činnost. Hasičský záchranný sbor kraje evakuaci 

organizuje a koordinuje pro účely zabezpečení záchranných a likvidačních prací. 

Úkolem obecního úřadu je samotné zajištění evakuace. Starosta po dohodě 
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s velitelem zásahu nebo starostou obce s rozšířenou působností organizuje evakuaci 

osob z území, které je ohroženo. V případě vyhlášení stavu nebezpečí je hejtman 

oprávněn vyhlásit evakuaci, pokud je vyhlášen nouzový stav, může evakuaci 

vyhlásit vláda [21, 24].  

Evakuaci lze rozdělit podle několika hledisek. Z hlediska rozsahu opatření 

lze evakuaci rozdělit na evakuaci objektovou, plošnou, všeobecnou a částečnou. 

Dalším hlediskem je doba trvání evakuace. Dělí se na krátkodobou a dlouhodobou. 

O krátkodobou evakuaci se jedná v případě, že ohrožení nevyžaduje dlouhodobé 

opuštění domova. Oproti tomu evakuace dlouhodobá vyžaduje opuštění domova 

na delší dobu a také je potřebné zabezpečit pro obyvatelstvo náhradní ubytování. 

Tento druh evakuace vyžaduje také v určitém rozsahu organizaci opatření 

k nouzovému přežití. Evakuaci lze dělit také dle způsobu realizace. Dle tohoto 

dělení se může jednat o evakuaci samovolnou, samoevakuaci nebo evakuaci 

se zajištěním dopravy. U samovolné evakuace není proces samotné evakuace řízen 

orgány krizového řízení a obyvatelstvo jedná dle svého vlastního uvážení. 

Naopak samoevakuací se rozumí evakuace řízená s využitím vlastních dopravních 

prostředků nebo přemístění se pěšky [25, 26].  

Obecně lze říci, že evakuace probíhá v následujících fázích. 

Nejprve se evakuované osoby shromažďují na určených místech v postiženém 

území na takzvaných shromaždištích. Další fází je transport evakuovaných 

mimo postižené území do evakuačních středisek, odkud se dále přesouvají 

do přijímacích středisek. Poslední fází bývá přemístění do míst nouzového 

ubytování. Tento postup znázorňuje obrázek 4 [21].  

Evakuační zavazadlo 

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ neočekávaného nuceného 

opuštění domova. Evakuační zavazadlo by měl mít každý předem připraveno. 
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Pro tyto účely může posloužit například batoh, krosna nebo cestovní kufr. 

Evakuační zavazadlo by mělo obsahovat trvanlivé potraviny (konzervy, instantní 

potraviny, trvanlivé tyčinky, …) a pitnou vodu přibližně na tři dny, předměty osobní 

potřeby, léky, hygienické potřeby, svítilnu, rádio s náhradními bateriemi, peníze 

v hotovosti, cennosti, doklady, pojistné smlouvy, náhradní oděv a obuv, pláštěnku, 

pro děti hračky, knihu, křížovky, popřípadě spací pytel nebo přikrývku. 

Další vybavení záleží na osobních potřebách každého. Velikost a hmotnost 

evakuačního zavazadla by měla odpovídat člověku, který jej ponese. To znamená, 

že děti by měly mít podstatně menší a lehčí evakuační zavazadlo. Zavazadlo 

je třeba označit jménem majitele a adresou. Stejně tak děti při evakuaci musí být 

označeny tabulkou se jménem, adresou, kontaktem na rodiče a podobně [26, 27].  

 

Obrázek 4 - Postup evakuace (zdroj: 21, upraveno) 
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2.6.3 Nouzové přežití 

Nouzové přežití je jedním z opatření ochrany obyvatelstva, které zahrnuje 

nouzové ubytování, zásobování pitnou vodou, potravinami a energiemi 

a také organizaci humanitární pomoci [21].  

Nouzové ubytování  

Nouzové ubytování slouží pro ubytování osob, které byly nuceny opustit 

své domovy v rámci evakuace. Ubytování pro ně je nutné zajistit na dobu, 

po kterou hrozí nebo trvá nebezpečí a není možný návrat do svých domovů. 

Pro nouzové ubytování se prioritně využívají zařízení, která jsou k ubytovávání 

osob přizpůsobena. Mohou to být například hotely, penziony, ubytovny a tak dále. 

Pokud nejsou žádná taková zařízení k dispozici, přechází se k variantě ubytování 

v prostorech, kde se běžně lidé neubytovávají. Mezi tyto prostory můžeme řadit 

sportovní haly, tělocvičny, školy, kulturní zařízení a podobně. V obou těchto 

případech je velkou výhodou přítomnost sociálních zařízení. Poslední variantou 

je ubytování ve stanech, kde je zároveň problém se zajištěním dostatečné hygieny 

z důvodu absence sociálních zařízení [1, 21].  

Nouzové zásobování potravinami 

Nouzovým zásobováním potravinami se rozumí zajištění základních druhů 

potravin pro evakuované obyvatelstvo. Stejně jako v minulé kapitole se v první řadě 

počítá s využitím zařízení, která jsou k přípravě potravin určena. Jsou to například 

závodní kuchyně, menzy, hotely, školní kuchyně a tak dále. Další variantou 

je pak mobilní stravovací zařízení. Hodnota denního příjmu je v podmínkách 

nouzového přežití mírně upravena. Oproti běžnému dennímu příjmu cca 2200 kcal 

se zde počítá se sníženou hodnotou okolo 1500 kcal. Osobám, které mají zdravotní 

omezení nebo potřebu speciálních potravin, je nutné takovouto stravu zajistit [21].  
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Nouzové zásobování pitnou vodou 

V případě, že nastalá situace neumožňuje běžnou dostupnost pitné vody, 

je potřeba zajistit pitnou vodu pro obyvatelstvo jiným způsobem. V této chvíli 

přichází na řadu nouzové zásobování pitnou vodou. Toto opatření zajišťuje Služba 

nouzového zásobování vodou. Pitnou vodu, v potřebné jakosti, je nutné zajistit 

do 5 hodin od doby, kdy nebylo možné odebírat běžně pitnou vodu. 

Denní množství na jednoho člověka je 5 litrů vody v průběhu prvních dvou dnů, 

třetí a další den je potřeba zajistit 10–15 litrů na osobu na den [21].  

Nouzové dodávky energií 

Nouzové dodávky energií se zajišťují zejména pro zabezpečení funkčnosti 

důležitých objektů a provozů pro zabezpečení základních funkcí zasaženého území. 

Jedná se o dodávky elektrické energie, plynu a tepla. Tyto dodávky zajišťují subjekty 

zásobující území energiemi standardně. „Prioritně je třeba zabezpečit zásobování 

zdravotnických zařízení, sociálních zařízení a objektů s nouzově ubytovanými osobami [28].“ 

Využívají k tomu například mobilní zdroje energie nebo nouzové propojení 

energetických sítí [21, 28].  

Humanitární pomoc 

Humanitární pomocí se rozumí pomoc v případě humanitárních krizí 

k zabezpečení základních potřeb obyvatelstva. Humanitární pomoc lze rozdělit 

na materiální, finanční, duchovní a expertní. V našich podmínkách se jedná 

převážně o pomoc materiální, finanční a duchovní. Zásoby pro humanitární pomoc 

zajišťuje stát prostřednictvím Správy státních hmotných rezerv. Poskytování 

humanitární pomoci je třeba regulovat například krizovým štábem ORP 

nebo krizovým štábem kraje, aby nedocházelo k nerovnoměrnému rozptýlení 

pomoci. Za přidělení humanitární pomoci fyzickým osobám totiž odpovídá ten, 

kdo o tuto pomoc požádal, jedná se o hejtmana kraje nebo starostu ORP [21].  
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2.7 Chlor 

Tato kapitola bude věnována chloru, jelikož jedním z rizik v obci je únik této látky 

z místního koupaliště. Proto je vhodné zde zmínit jeho vlastnosti, příznaky zasažení 

a základní postupy první pomoci. 

Chlor je žlutozelený plyn 2,5 x těžší než vzduch, v kapalné formě se jedná 

o oranžově žlutou těžkou olejovitou kapalinu.  Jak plyn, tak i kapalina se vyznačují 

charakteristickým zápachem [29].  

Tabulka 1 - Vlastnosti chloru (zdroj: 29, upraveno) 

Fyzikální a chemické vlastnosti 

Chemická značka  Cl 

Relativní atomová hmotnost 35,4527 

Teplota tání -100,98 °C 

Teplota varu -34,6 °C 

Hustota 0,003214 g/cm³ 

Elektronegativita 3,16 

Skupenství za normálních podmínek plynné 

 

Nebezpečnost chloru 

Chlor je zařazen také mezi bojové chemické látky, konkrétně mezi látky dusivé. 

Z toho vyplývá, že se jedná o nebezpečnou chemickou látku, jejíž nechtěný únik 

by mohl mít katastrofické následky. Jako každá jiná nebezpečná chemická látka 

musí být i chlor označen bezpečnostními značkami. Chlor je označen následujícími 

značkami [30].  
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Obrázek 5 - Bezpečnostní značky (zdroj: 30) 

Tyto značky znamenají, že je jedná o toxický plyn pod tlakem, který je nebezpečný 

pro životní prostředí. Třetí značka také říká, že je to látka oxidující. Dále může 

být chlor označen také pomocí UN kódu a/nebo pomocí Kemler kódu. 

UN kód chloru je 1017, Kemler kód je 265. Dalším bezpečnostním označením 

jsou takzvané H-věty neboli věty o nebezpečnosti [31].  

„H 270 Může způsobit nebo zesílit požár; oxidant. 

H 280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívaní může vybuchnout. 

H 315 Dráždí kůži. 

H 319 Způsobuje vážné podráždění očí. 

H 330 Při vdechování může způsobit smrt 

H 331 Toxický při vdechovaní. 

H 335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. 

H 400 Vysoce toxický pro vodní organismy [30].“ 

Příznaky zasažení 

Příznaky zasažení chlorem je možné rozdělit do dvou skupin na příznaky 

subjektivní a příznaky objektivní. Subjektivní příznaky se objevují při nižších 
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koncentracích řadí se zde pouhé vnímání čichem, tlak a bolest na hrudi, nevolnost, 

slabost a bolest hlavy. Se zvyšující se koncentrací se objevují pocity dušnosti 

a dušení, nevolnost a rozčílení. Objektivními příznaky při nižších koncentracích 

mohou být například zarudnutí spojivek, kašel, slzení, otok nosohltanu, 

rychlé povrchní dýchání, dušnost, slábnutí tepu, zvracení a průjmy. Při vyšších 

koncentracích se jedná o kašel, chrapot, křečovité dýchání, zmodrání, 

nekoordinované pohyby, otok plic, který může vést k akutní rozedmě plic, křečím 

až k bezvědomí [32].  

Postup při první pomoci 

Při vdechnutí je nutné postiženého přepravit na místo s čerstvým vzduchem 

a uložit jej do klidové polohy, uvolnit jeho oděv a zajistit naprostý tělesný klid. 

Při styku s kůží je nutné odstranit potřísněný oděv a zasažené místo omývat velkým 

množstvím vody po dobu minimálně 15 minut. V případě zasažení očí je nutné 

oči vyplachovat čistou vodou také po dobu minimálně 15 minut. Přivolání lékaře 

je samozřejmostí v každém z případů [31, 32].  
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3 CÍL PRÁCE 

Cílem práce je stanovení rizik působících na území obce a sestavení krizové 

dokumentace, která bude použitelná zejména pro potřeby starosty obce při řešení 

mimořádných událostí a krizových situací, ale i kohokoliv jiného. V dokumentaci 

nebudou začleněna některá rizika, která působí z okolních obcí, jelikož 

jsou rozpracována v, již existující, dokumentaci. Rizika budou nejprve 

identifikována, stručně popsána a následně ke každému z nich bude navrženo 

preventivní opatření, které by mohlo pomoci předcházet riziku. Jedním z rizik bude 

únik chloru z místního koupaliště. Zde bude provedena simulace úniku chloru. 

Simulace bude sloužit k informování orgánů obce o možném ohrožení touto látkou, 

jelikož se plánuje změna technologie, která vodu upravuje.  
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4 METODIKA 

Analýza rizik bude provedena bodovou polo-kvantitativní metodou „PNH“. 

Metoda je publikována v dokumentu s názvem Rizika a jejich analýza, Fakulty 

elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

Tuto metodu je také možné nalézt v knize Analýza rizik od Vladimíra Šefčíka 

z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Informace, které zde budou použity, jsem získala 

převážně od místostarostky obce a velitele JSDH Vigantice [33, 34]. 

4.1 Polo-kvantitativní metoda „PNH“ 

 Tato metoda spočívá ve vyhodnocení rizika pomocí jeho tří složek. 

Mezi tyto složky se řadí pravděpodobnost vzniku (P), pravděpodobnost následků 

a závažnost (N) a názor hodnotitele (H). Pro odhad pravděpodobnosti, 

se kterou může dané riziko nastat, je stanovena stupnice odhadu s číslem 1 až 5. 

Pro stanovení pravděpodobnosti následků je rovněž použita stupnice 1 až 5. 

V oblasti názoru hodnotitele se zohledňuje míra závažnosti ohrožení, čas,  

po který je možné působení rizika, počet ohrožených osob, stav daných objektů 

a podobně. Zde je možné zahrnout i rychlost zajištění první pomoci, dostupnost 

složek IZS, úroveň údržby, možnost kumulace rizik a další případné vlivy, 

které by mohly riziko jakýmkoliv způsobem ovlivnit. K hodnocení je zde opět 

použita stupnice 1 až 5 [33, 34]. 

Tabulka 2 – P pravděpodobnost vzniku (zdroj: 33, 34) 

1 Nahodilá 

2 Nepravděpodobná 

3 Pravděpodobná 

4 Velmi pravděpodobná 

5 Trvalá 
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Tabulka 3 -  N následky 1 (zdroj: 33, 34) 

1 Poškození zdraví bez pracovní neschopnosti 

2 Absenční poškození zdraví 

3 Vážnější úraz s nutnou hospitalizací 

4 Těžký úraz a úraz s trvalými následky 

5 Smrtelný úraz 

 

Tabulka 4 – N následky 2 (zdroj: 33, 34) 

1 Zanedbatelné poškození 

2 Poškození malého rozsahu 

3 Poškození vyžadující opravná opatření 

4 Poškození trvalé (nutné přerušení provozu) 

5 Likvidační poškození 

 

Tabulka 5 – H názor hodnotitele (zdroj: 33, 34) 

1 Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 

2 Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení 

3 Větší, nezanedbatelný vliv na míru ohrožení a nebezpečí 

4 Velký a významný vliv na míru ohrožení a nebezpečí 

5 

Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky 

ohrožení  

a nebezpečí 
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Celkové vyhodnocení rizika bude provedeno pomocí vzorce R = P x N x H 

a bude znázorněno v tabulce. Podle hodnoty, která bude vypočítána podle 

uvedeného vzorce se dělí rizika na 5 úrovní [33, 34]. 

Nepřijatelné riziko  

Má většinou katastrofické účinky vyžadující zastavení činnosti, popřípadě 

přerušení celkového provozu objektu. Práce nesmí být zahájena nebo jakékoliv 

fungování nesmí pokračovat, dokud se riziko nesníží na přijatelnou míru [33, 34]. 

Nežádoucí riziko 

Vyžaduje bezprostřední provedení bezpečnostních opatření vedoucích ke snížení 

rizika na přijatelnou míru [33, 34]. 

Mírné riziko 

Zde je také nutné provedení bezpečnostních opatření dle zpracovaného plánu. 

V tomto případě záleží na rozhodnutí provozovatele, zda budou opatření 

provedena v plném rozsahu. Každopádně je nutné zvážit dopady rizika 

na bezpečnost objektu. Prostředky vedoucí ke snížení rizika musí být zavedeny 

v co nejkratším časovém období [33, 34]. 

Akceptovatelné riziko 

Toto riziko se považuje za přijatelné pouze se souhlasem vedení/provozovatelem 

objektu. Je nutné zvážit vylepšení bezpečnosti některých prvků objektu 

nebo činností, které jsou zde prováděny. Většinou postačí školení pracovníků, 

malé opravy a podobně [33, 34]. 
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Zanedbatelné riziko/bezvýznamné riziko 

V tomto případě nehrozí větší nebezpečí, jedná se pouze o stav, kdy není zajištěna 

100% bezpečnost. Nejsou vyžadovány žádné bezpečnostní opatření, avšak je nutné 

na riziko upozornit a věnovat pozornost jeho zlepšení do budoucna. 

V praxi se s tímto druhem rizika setkáváme naprosto běžně [33, 34]. 

Tabulka 6 – stupně rizik (zdroj: 33) 

Stupeň rizika Hodnota rizika R Míra rizika 

I. 125 - 100 Nepřijatelné riziko 

II. 99 - 75 Nežádoucí riziko 

III. 74 - 50 Mírné riziko 

IV. 49 - 25 Akceptovatelné riziko 

V. 24 - 1 Bezvýznamné riziko 

 

4.2 Program TerEx 

K provedení simulace úniku chloru z koupaliště ve Viganticích bude použit 

softwarový program TerEx. Název vznikl spojením prvních slabik slov Teroristic 

Expert. Program TerEx se používá především pro rychlý odhad následků havárií, 

úniků nebezpečných látek, ale také následků chemických, biologických útoků 

nebo útoků jadernými zbraněmi. Ačkoliv byl program primárně určen k odhadu 

následků vojenských nebo teroristických útoků, má nyní velké využití pro jednotky 

Integrovaného záchranného systému. Výhodou programu je, že poskytuje výsledky 

i při malém množství vstupních informací a jeho ovládání je jednoduché. Program 

obsahuje databázi chemických látek. Program TerEx obsahuje devět základních 

modelů možných situací. U každé situace nabízí možné látky, které by se takto 
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mohly chovat. TerEx spolupracuje s geografickým informačním systémem, tím 

pádem je možné výsledky zasadit do mapy [35]. 

4.3 Program Aloha 

Název programu Aloha je odvozen od počátečních písmen spojení Areal Location 

of Hazardous Atmospheres. Této nástroj se využívá pro modelování úniku 

nebezpečných chemických látek do ovzduší. Výstupem z tohoto programu 

je modelace nebezpečné zóny. Nebezpečná zóna je vytvořena na základě vstupních 

dat, které do programu uživatel zadává a vlastností chemické látky. Z hlediska 

vypracování modelace je Aloha náročnější pro uživatele než program TerEx, 

na druhou stranu je ale výstup daleko preciznější. Výstup je možné zasadit přímo 

do mapy, a to prostřednictvím GIS systému Marplot [36]. 
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Identifikace rizik 

V této kapitole budou popsána rizika, působící přímo z území obce. Rizika, 

která působí z okolních obcí zde zmíněna nebudou, jelikož jsou popsána v, 

již existující, Krizové kartě obce Vigantice. Viz. příloha. K rizikům bude vždy 

navrženo preventivní opatření. 

5.1.1 Výpadek elektrické energie 

Výpadkem elektrické energie může být ohrožena celá obec nebo pouze její část. 

Výpadek může nastat z různých důvodů, například z důvodu sněhové kalamity, 

větrné smrště, záplav (obecně živelní pohromy) nebo z důvodu poruchy přenosové 

sítě. Elektřina je do obce přiváděna z Rožnova pod Radhoštěm a elektrické vedení 

pokračuje až do obce Hutisko-Solanec. 

Pro případ výpadku elektrické energie je obecní úřad vybaven benzínovou 

elektrocentrálou o výkonu 2 kW. Další benzínovou elektrocentrálou disponuje 

jednotka sboru dobrovolných hasičů Vigantice. Zde se jedná o elektrocentrálu 

o výkonu 2,2 kW. S oběma elektrocentrálami se počítá při nouzovém napájení 

obecního úřadu. Společný výkon obou elektrocentrál je 4,2 kW. Tento výkon 

však není dostatečný k zabezpečení chodu obecního úřadu. Dále je nutné myslet 

na zabezpečení provozu dalších, pro obec, důležitých objektů. Dalším důležitým 

objektem je například Mateřská škola a Základní škola Vigantice [37].  

Preventivní opatření – Navrhuji pořízení více elektrocentrál pro potřeby obce, 

případně smluvní dohodu o pronájmu těchto zařízení s okolními obcemi 

nebo fyzickými osobami žijícími mimo území obce. Předpokládám, že obyvatelé 

obce budou elektrocentrálu využívat raději pro své potřeby, než aby ji pronajali 

nebo půjčili ve prospěch obce. Dále navrhuji přizpůsobení budovy obecního úřadu 
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pro napojení na elektrocentrálu. Mezi další preventivní opatření bych zařadila 

pravidelnou kontrolu přenosové sítě, trafostanic a všech zařízení, na kterých závisí 

dodávky elektrické energie. 

5.1.2 Přerušení dodávek pitné vody 

K přerušení dodávky pitné vody může dojít z různých důvodů. 

Například poruchou vodovodní sítě, kontaminací vody nebo cizím zaviněním. 

Voda je do obce přiváděna z Rožnova pod Radhoštěm.  

Preventivní opatření – Mezi preventivní opatření bych zařadila zabezpečení 

vodovodní sítě proti kontaminaci cizími látkami a smluvní zabezpečení dodávek 

pitné vody pomocí cisteren.  

5.1.3 Povodně – přívalový déšť 

Povodně z důvodu přívalových dešťů se již v obci vyskytly několikrát,  

proto je třeba jim věnovat pozornost. Téměř celá obec se nachází ve svažitém terénu. 

Dá se říci, že se jedná o údolí, v jehož nejnižším místě vede skrz obec silnice,  

která téměř shodně kopíruje tok potoku Hážovka. V potoce Hážovka se výška 

hladiny pohybuje kolem 20-50 cm za normálních podmínek. Jelikož dříve zde bývalo 

daleko větší množství vody, koryto je vysoké místy až 3 metry. Zdá se tedy,  

že by mělo být schopno zachytit velké množství vody. I přes to v některých 

případech se koryto potoka rozlije do okolních pozemků. Obec má zpracován 

povodňový plán, který bude přílohou krizové dokumentace.  

V následujícím obrázku jsou znázorněna místa, která jsou ohrožena povodní. 

Žlutou barvou jsou vyznačena místa možného vybřežení potoka Hážovka. 

Červenou jsou vyznačena místa, která bývají zaplavena z důvodu neschopnosti 

krajiny absorbovat vodu.  
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Obrázek 6 - Mapa obce s místy ohroženými povodní (zdroj: vlastní) 

Preventivní opatření – Pravidelné čištění koryta potoka a zachování 

jeho přirozené trasy je základním požadavkem na jeho funkčnost. Dalším důležitým 

opatřením je připravenost JSDH Vigantice na tyto situace. V současnosti jednotka 

disponuje základním vybavením, jako jsou čerpadla pro odsávání vody, 
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kalová čerpadla, lopaty, krompáče a tak dále. Navrhuji ale nákup dalších brodivých 

obleků pro zvýšení pohodlí zasahujících dobrovolných hasičů a dalších čerpadel. 

5.1.4 Požár malého rozsahu 

Požárem malého rozsahu v tomto případě rozumíme například požár kontejneru, 

automobilu nebo části rodinného domu. Tato situace může nastat z nejrůznějších 

důvodů. Ať už je důvodem nedbalostního jednání nebo úmyslu, místní složky IZS 

jsou velmi dobře připraveny se s takovými požáry vypořádat. 

Preventivní opatření – Nejúčinnějším opatřením shledávám apelování 

na obyvatele, aby jednali zodpovědně. Informovat je o nutnosti revize některých 

zařízení, možnostech koupě přenosných hasicích přístrojů, samozhášecích zařízení 

a tak dále.  Toto lze učinit například pomocí informačních článků ve Zpravodaji 

Vigantic, na místní kabelové televizi nebo na informační tabuli. 

5.1.5 Požár velkého rozsahu 

Požárem velkého rozsahu pro tyto účely rozumíme například požár lesa, výrobní 

haly, skladu sena a podobně. Lesy jsou nejvíce ohroženy v jarním, letním a 

podzimním období, kdy probíhá těžba dřeva a je nutné pálení klestí přímo v lese 

nebo na jeho okraji. Lesní požár může také vzniknout nedbalostním chováním 

občanů, například zakládáním ohnišť v lese, kouřením a podobně. V létě je riziko 

ještě vyšší, jelikož v tomto období nebývá velké množství srážek a lesy i krajina jsou 

vyschlé.  

Preventivní opatření – V tomto případě navrhuji zavedení povinnosti mít u sebe 

hasicí přístroj pro lesní dělníky, kteří provádějí pálení klestí, nebo pro kohokoliv, 

kdo v lese úmyslně manipuluje s ohněm. To samé platí pro osoby, 

které se rozhodnou vypalovat travní porost. Co se týče nedbalostních požárů, 

zde navrhuji vyšší informovanost obyvatel o možných následcích jejich jednání 

a případných sankcích. 
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5.1.6 Havárie v dopravě s únikem nebezpečných chemických látek  

V obci bylo za posledních 5 let zaznamenáno 12 dopravních nehod. Z toho 

0 nehod bylo za účasti nákladního automobilu. Jelikož silnice vedoucí skrz obec není 

součástí hlavní trasy pro nákladní dopravu, je zde riziko výskytu nebezpečné 

chemické látky poměrně malé. Počítat s ním však musím [37].  

Preventivní opatření – V tomto případě jediným opatřením shledávám opravu 

silnice a její pravidelnou údržbu, jelikož silnice je v mnoha úsecích poškozená. 

Tím myslím konkrétně opravu ujíždějících okrajů silnice a vyplnění děr, 

které jsou téměř na celém úseku silnice, vedoucí skrz obec. 

5.1.7 Únik chloru z koupaliště 

Koupaliště Vigantice se nachází na okraji obce. Dá se říci, že koupaliště 

je hraničním objektem s územím ORP Rožnov pod Radhoštěm, částí Hážovice. 

Koupaliště je v provozu v období letních prázdnin, to znamená v červenci a v srpnu. 

Otevírací doba koupaliště je v tomto období denně od 10:00 do 19:00 hodin. 

Průměrný počet návštěvníků se pohybuje okolo 120 osob denně, z nichž nejvíce 

je dětí a mladistvých do 18 let. Proto je nutné se tímto tématem zabývat více. 

V současné době je voda v koupališti upravována pomocí Chlornanu sodného, 

plánuje se ale přechod na novou technologii. Voda by měla být upravována pomocí 

chloru. A proto z toho bude simulace vycházet [38]. 

Bezpečnostní prvky koupaliště jsou velice omezené. Jediným viditelným 

bezpečnostním opatřením pro návštěvníky je přítomnost plavčíka, který po celou 

dobu dohlíží na bezpečnost návštěvníků. Pro zvýšení bezpečnosti návštěvníků 

koupaliště navrhuji zakoupení automatického externího defibrilátoru  

(dále jen AED), které by mohlo být umístěno v blízkosti stanoviště plavčíka.  

Použití je jednoduché a dokáže to i „lajk“ v oblasti první pomoci. Jeho využití 

by bylo celoroční. V období letních prázdnin, kdy je koupaliště v provozu,  
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by AED bylo umístěno tam. Po zbytek roku by se přemístilo do místní  

Základní a mateřské školy Vigantice, kde by sloužilo pro zvýšení bezpečnosti žáků 

v průběhu výuky a také odpoledních a večerních návštěvníků tělocvičny.  

 

Obrázek 7 - Místo skladování chloru (zvdoj: vlastní) 

Preventivní opatření – Lepší zabezpečení technické místnosti proti vstupu 

nepovolaných osob by mohla zamezit úmyslnému nebo i nedbalostnímu poškození 

techniky, který chlor do bazénu dodává. Dále se nabízí pravidelná kontrola a revize 

zařízení specialisty. 
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Simulace úniku chloru v programu TerEx 

Pro první simulaci jsem použila program TerEx, který se vyznačuje jednoduchým 

ovládáním a velmi rychle dostupným výsledkem. Vstupní informace 

byly následující. Množství uniklého chloru bylo stanoveno 60 kilogramů. 

Jedná se o jednorázový únik celého množství. Vítr vanoucí ze západu. 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 - TerEx 1 (zdroj: vlastní) 
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Prvním výstupem programu TerEx je okno se vzdáleností, do které je nutné 

evakuovat obyvatelstvo. TerEx stanovil tuto vzdálenost na 896 metrů. 

Další hodnotou je vzdálenost 1400 metrů, kde je doporučeno prozkoumat území 

na přítomnost toxické koncentrace. 

 

Obrázek 10 - TerEx 3 (zdroj: vlastní) 

Obrázek 9 - TerEx 2 (zdroj: vlastní) 
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Na obrázku 7 je výsledek TeExu zasazen do mapy. Je zde zřejmé, že v případě 

úniku chloru by bylo nutné evakuovat více než polovinu obyvatel Vigantic.  

 

Obrázek 11 - TerEx 4 (zdroj: vlastní) 

Obrázek 8 poskytuje detailní pohled na výseč ve směru větru, 

kde se předpokládá nejvyšší účinek šířené látky. Mezi důležité objekty v této výseči 

patří Základní a Mateřská škola Vigantice, celý areál JZD Vigantice včetně všech, 

ze sídlících, subjektů, Pohostinství Tatra a kostel. Největším problémem 

zde shledávám zasažení Základní a Mateřské školy Vigantice, kde by byla nutná 

přednostní evakuace, jelikož se zde vyskytují děti.  
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Simulace úniku chloru v programu Aloha 

Pro druhou simulaci jsem použila program Aloha. Zadávání vstupních informaci 

je složitější oproti minulému programu TerEx, výsledek je ale kvalitnější. 

Vstupní informace byly následující: 60 kg chloru, rychlost větru 5 m/s, vítr vanoucí 

ze západu, teplota vzduchu 29° C, bez inverze, jednorázový únik, zdroj je umístěn 

0,5 metru vysoko. Mapové podklady, které jsem použila jsou z programu 

MARPLOT, který s Alohou dobře spolupracuje. Vstupní informace je možné vidět 

také v následujícím obrázku. 

 

Obrázek 12 - Aloha 1 (zdroj: vlastní) 
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Obrázek 13 - Aloha 2 (zdroj: vlastní) 

Obrázek 10 ukazuje prvotní výstup Alohy. Jedná se o znázornění nebezpečné 

zóny pouze v základních souřadnicích s měřítkem. Můžeme zde, mimo jiné, vidět, 

že zóna dosahuje maximální délky cca 3,5 kilometru. 
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Obrázek 14 - Aloha 3 (zdroj: vlastní) 

Na obrázku 11 je patrné, že únik 60 kilogramů chloru by měl závažné následky. 

 

Obrázek 15 - Aloha 4 (zdroj: vlastní) 
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Obrázek 16 - Aloha 5 (zdroj: vlastní) 

V předchozím obrázku 13 můžeme vidět detailní pohled na nebezpečnou zónu 

zasazenou do mapy. Je zde zřetelné ohrožení velké části obce. Nejvíce ohroženy 

jsou zde převážně rodinné domy, Restaurace Tatra a Penzion U Boženky.  

Je zde také patrné, že zóna jen těsně míjí Základní a Mateřskou školu Vigantice, 

v případě větru vanoucího z jiné strany, by ale byla zasažena. 

5.1.8 Únik pohonných hmot z čerpací stanice Limitoo  

Čerpací stanice Limitoo se nachází v areálu bývalého JZD v dolní části obce.  

V tomto areálu sídlí další subjekty, jako například Autodoprava Solanský s.r.o., 

Obchod se zbraněmi a střelivem, Stavebniny Vigantice a další. Čerpací stanice přímo 

sousedí s dílnami Autodopravy Solanský s.r.o. V této oblasti je v průběhu 

dne zvýšený pohyb osob a vozidel a mohlo by dojít k narušení nádrží s pohonnými 

hmotami. Pohonnými hmotami, které se zde skladují jsou motorová nafta 

a benzín Natural 95. Průměrné množství skladovaných látek je 1200 litrů benzínu 

a 2500 litrů motorové nafty. Nádrže, ve kterých se pohonné hmoty skladují 

jsou dvouplášťové, tudíž riziko úniku velkého množství je poměrně malé. 

Únik těchto látek by měl závažný dopad na životní prostředí, jelikož se čerpací 
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stanice nachází na vyvýšenině nad hlavní cestou, která prochází obcí. 

Pod cestou teče potok Hážovka, který ústí do řeky Bečva. Přesněji její části, 

která se nazývá Rožnovská Bečva.  

Preventivní opatření – Opatřením ke snížení tohoto rizika by mohlo 

být vybudování svodových kanálů, které by odváděly povrchové tekutiny z okolí 

čerpací stanice. Jednalo by se hlavně od svodný kanál, který by lemoval hranici 

stanice ve směru k hlavní silnici, vedoucí pod čerpací stanicí. Další kanál 

by byl umístěn příčně v silnici, vedoucí od čerpací stanice na hlavní silnici. 

Kanál pod čerpací stanicí směrem k hlavní silnici by mohl být prodloužen podél 

celého areálu, kde sídlí Autodoprava Solanský s.r.o. V dílnách této společnosti 

se také manipuluje s nebezpečnými a škodlivými látkami. Tyto svodné kanály 

by měly zamezit úniku škodlivých látek z areálu, ať už by se jednalo o jednorázový 

únik velkého množství látky nebo pozvolný únik, kdy by látka mohla být šířena 

například při dešti, kdy by se látka smíchala s dešťovou vodou a kontaminovala 

by okolí také. Následující obrázek ukazuje, kde by mohly být kanály vybudovány. 

 

Obrázek 17 - Svodové kanály (zdroj: vlastní) 
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5.1.9 Požár/výbuch čerpací stanice Limitoo 

Požár čerpací stanice Limitoo je jedním z nejdůležitějších rizik, které jsem 

zde popsala. Jak jsem již zmínila, skladuje se zde přibližně 1200 litrů benzínu 

a 2500 motorové nafty. Jelikož je čerpací stanice volně přístupná v průběhu celého 

dne není možné vyloučit úmyslné zapálení. Další možnou variantou je vznik požáru 

z důvodu nedbalostního chování. Toto riziko shledávám důležitým, protože 

by mohlo být iniciátorem dalších rizik, například požáru obchodu se zbraněmi 

a střelivem.  

Preventivní opatření – Mezi preventivní opatření bych zde zařadila umístění více 

informativní tabulek o zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm 

v prostorech čerpací stanice. Možným řešením by bylo zavedení zákazu kouření 

v celém objektu JZD, s tím, že by byly zřízeny tzv. kuřárny. Co se týče umístění 

přenosných hasicích přístrojů, myslím si, že jejich počet je dostatečný.  

5.1.10 Požár obchodu se zbraněmi a střelivem  

Obchod se zbraněmi a střelivem se nachází cca 30 metrů od čerpací stanice 

Limitoo. V tomto případě uvažuji vznik požáru z důvodu domino efektu v areálu, 

kdy by iniciátorem požáru byla jiná mimořádná událost v areálu. Mohlo by se jednat 

například o požár čerpací stanice. V opačném případě by požár mohl také vzniknout 

v prostorech obchodu a následovat například výbuch pyrotechniky zde skladované. 

Tím by mohlo dojít k šíření požáru například právě na čerpací stanici.  

Preventivní opatření – V této situaci shledávám vhodným opatřením umístění 

přenosných hasicích přístrojů. Vhodným řešením by mohla být také instalace 

samoznášecích zařízení přímo v budově. Provozovatel by mohl zvážit další 

opatření, která by snížila možnost nechtěného zapálení. 



55 

 

 

Obrázek 18 - Mapa s vyznačenými riziky 7, 8, 9, 10 (zdroj: vlastní) 
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5.2 Analýza rizik 

Tabulka 7 - Výsledná tabulka analýzy rizik (zdroj: vlastní) 

Název rizika P N H Výsledná 

hodnota R 

Stupeň 

rizika 

5.1.1 Výpadek elektrické energie 3 2 3 18 V. 

5.1.2 Přerušení dodávek pitné vody 3 2 3 18 V. 

5.1.3 Povodně – přívalový déšť 5 3 4 60 III. 

5.1.4 Požár malého rozsahu 5 2 3 30 IV. 

5.1.5 Požár velkého rozsahu 4 4 4 64 III. 

5.1.6 Havárie v dopravě s únikem 

nebezpečných chemických látek 

2 2 2 8 V. 

5.1.7 Únik chloru z koupaliště 2 5 5 50 III. 

5.1.8 Únik pohonných hmot z čerpací 

stanice Limitoo 

3 3 3 27 IV. 

5.1.9 Požár/výbuch čerpací stanice 

Limitoo 

3 4 5 60 III. 

5.1.10 Požár obchodu se zbraněmi 

a střelivem 

2 3 2 12 V. 
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5.3 Návrh krizové dokumentace obce Vigantice  

V minulé kapitole jsem provedla identifikaci a analýzu rizik, nyní bude sestavena 

krizová dokumentace obce. Pro účely této práce se krizovou dokumentací rozumí 

dokument, který bude sloužit starostovi obce, obecnímu úřadu, občanům 

a popřípadě orgánům ORP pro získání přehledu o krizovém řízení a ochraně 

obyvatelstva v obci. Tento dokument je inspirován Metodikou zpracování krizových 

plánů GŘ HZS ČR.  

Krizová dokumentace obce Vigantice 

Tabulka 8 - Důležitá telefonní čísla (zdroj: vlastní) 

Název Funkce Jméno Telefon 

Vigantice Starosta Zdenek Porubský 725 121 180 

Místostarosta Hana Foltasová 734 278 891 

Obecní úřad Hana Matušová 571 655 142 

ORP Rožnov p.R. Starosta Ing. Radim Holiš 734 167 111 

Místostarosta Mgr. Kristýna Kosová 734 169 111 

Místostarosta Ing. Jan Kučera, MSc. 734 168 111 

Krizové řízení Mgr. Martina Jurčová 571 661 283 

Hutisko-Solanec Starosta Ing. Vladimír Petružela 571 644 180 

Dolní Bečva  Starosta Bc. Pavel Mana 724 179 039 

Lékaři Praktický lékař MUDr. Václav Holiš 576 776 277 

Zubní lékař MUDr. Vladimíra 

Jurčová 

571 657 986 

Dětský lékař MUDr. Anna Bernardy 603 891 260 

Mateřská škola Ředitel Jaroslav Hrbáček 571 655 032 

Základní škola 601 601 308 
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Název Funkce Jméno Telefon 

Policie ČR PČR Zlínského kraje  158 

OOP Rožnov p.R.  974 680 751 

Hasiči HZS Zlínského kraje  150 

Hasičský sbor města 

Rožnov p.R. 

Bc. Karel Janoušek  603 506 481 

Stálá služba 571 655 222 

JSDH Vigantice - 

velitel 

Radek Fojtášek 601 601 550 

Městská policie MP Rožnov p.R.  156 

MP Rožnov p.R. 

-ředitel 

Bc. Aleš Pilař 734 163 111 

ZZS ZZS Zlínského kraje  155 

JEČTV  112 

Voda Vodovody a 

kanalizace Vsetín a.s. 

 603 780 887 

571 484 041 

Poruchová služba 

voda 

 552 305 233 

Elektřina Poruchová linka  800 850 860  

Plyn Poruchová služba 

plyn  

 552 305 233 

Krajská 

hygienická stanice 

Pracoviště Zlín  577 006 737 

Územní pracoviště 

Vsetín 

 571 498 077 

Veterinární správa Krizová linka ZLK  720 995 20 
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Počet obyvatel: 1069 

Rozloha: 764 ha 

Nadmořská výška: 482 m.n.m. 

Obec Vigantice není povinna zřizovat krizový štáb. Tím pádem toto uskupení 

v obci nefunguje. Jedinými orgány krizového řízení zde jsou starosta obce spolu 

s obecním úřadem. Krizové řízení v obci je koordinováno z úrovně ORP Rožnov 

pod Radhoštěm. Kde je zřízen krizový štáb ORP a také bezpečnostní rada ORP.  

V obci je zřízena Jednotka sboru dobrovolných hasičů Vigantice. Jednotka 

je složena ze 13 členů, z nichž 1 velitel, 2 velitelé družstva, 5 strojníků a 5 hasičů. 

Jednotka je zařazena do poplachového plánu kraje a tím pádem i do složek IZS. 

Jedná se o JPOV. To znamená výjezd družstva se složení minimálně 1+3 do 10 minut 

od vyhlášení poplachu. Poplach je vyhlašován pomocí rozeslání hromadné 

sms zprávy členům jednotky a starostovi obce. Jednotka je předurčena k zásahům 

při živelních pohromách, tomu odpovídá také její technické a věcné vybavení, 

které je vyčteno v následující tabulce.  
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Tabulka 9 – Vybavení jednotky (zdroj: 37, vlastní) 

Název Specifikace 

Zásahový požární automobil-NA NISSAN Navara CVND40 

- naviják na přední části o tažné síle 4,7 t 

- ochranné pracovní prostředky, výstražné 

vesty a kužely, svítilny, lékárnička, 

příslušenství k motorovým pilám, lezecké 

vybavení, hadice B75 6x, hadice C52 6x, 

elektrocentrála, kalová čerpadla, přenosné 

čerpadlo, páčidlo, pákové nůžky, kufr 

s ručním nářadím, sorbent ECO-DRY PLUS, 

nádoba na zachycení nebezpečných látek 

Zásahový požární automobil-DA FORD Transit 

Přívěsný vozík s vysokotlakým 

agregátem 

VHZ Rapid 23/50 s nádrží na vodu o objemu 

400 l s přiměšovačem pěnidla, průtok 

23 l/min při maximálním tlaku 50 barů 

Přívěsná motorová stříkačka PPS-12, výkon čerpadla 1200 l/min 

Přenosná motorová stříkačka 2x HONDA WH20X, výkon čerpadla 500 l/min 

HONDA WB30XT výkon čerpadla 1100 l/min 

Kalové čerpadlo  AMADRAINER, výkon čerpadla 283 l/min 

Elektrocentrála 2x HONDA EM30, výkon 2 kW 

HONDA EZ2200, výkon 2,2 kW 

Motorová pila řetězová HUSQVARNA 359 

HUSQARNA 460 

Motorová pila kotoučová HUSQARNA K760 

Elektrické ruční nářadí Rozbrušovačka NAREX EBU 18 

Vrtačka NAREX 

Nastavovací žebřík PROFI 12 m hliníkový, 4 díly 

Vysavač obtížného hmyzu STIHL SH 86 
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Jiné složky IZS se na území obce nenachází. Na území obce však dojíždí ZZS 

Zlínského kraje ze stanice v Rožnově pod Radhoštěm, stejně tak je to i se zajištěním 

dostupnosti Policie ČR. O klidný chod obce se také částečně stará Městská police 

Rožnova pod Radhoštěm, která je na základě smluv v obci k dispozici na vyžádání. 

Nejbližší stanice HZS Zlínského kraje se nachází ve Valašském Meziříčí, 

což by někdy nemuselo splňovat podmínku dojezdu na místo zásahu do 20 minut 

od vyhlášení poplachu, proto má město Rožnov pod Radhoštěm zřízen Hasičský 

sbor města Rožnova pod Radhoštěm, který také vyjíždí na území obce. 

Dojezdové časy na území obce, výše zmíněných jednotek, jsou cca 5-9 minut, 

což je vyhovující. 

Komunikace v rámci krizového řízení je prováděna telefonicky, popřípadě 

mailem. Obecní úřad spravuje několik telefonních čísel, které mají starosta, 

místostarosta, velitel jednotky a další, pro obec, důležité osoby. Komunikace mimo 

obec s jinými orgány krizového řízení probíhá obdobně. Telefonicky nebo mailem. 

Varování obyvatelstva 

Varování obyvatelstva v obci se provádí pomocí elektronické sirény,  

která je umístěna na budově obecního úřadu. Jedná se o sirénu Gibon o výkonu 

750 W. V obci je zaveden bezdrátový rozhlas AMO (alarm měst a obcí) II FD, 

který by také bude použit pro informování obyvatelstva v případě mimořádné 

události nebo krizové situace. Informování osob neslyšících, nevidomých nebo jinak 

postižených není prozatím v obci řešeno, jelikož se nyní tyto osoby, bez dozoru, 

v obci trvale nevyskytují.  

Evakuace 

Evakuaci v obci organizuje starosta obce ve spolupráci s velitelem zásahu. 

Shromaždiště jsou stanovena na dvou místech. Jedná se o prostor za budovou 

obecního úřadu Vigantice, kde se nachází plocha, která dříve sloužila jako dětské 
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hřiště. Nyní však není využívána a je volně přístupná. Druhým shromaždištěm 

bylo určeno asfaltové hřiště za Základní a Mateřskou školou Vigantice, 

které je dostatečně velké a snadno přístupné.  K oběma místům je možné dojet 

autobusy, které budou sloužit pro odvoz evakuovaných občanů. Autobusy budou 

poskytovány na základě smluvní dohody s ČSAD Vsetín a.s., jejichž pobočka 

se nachází v Rožnově pod Radhoštěm.  

Nouzové ubytování a nouzové stravování 

Nouzové ubytování na území obce je v místní tělocvičně při Základní a Mateřské 

škole Vigantice, kde se počítá i s možností stravování. Větší pravděpodobnost 

je však využití nouzového ubytování mimo území obce. Tímto ubytováním 

by mohly být Základní škola Hutisko-Solanec, Základní škola Záhumení 

nebo Základní škola Videčská v Rožnově pod Radhoštěm. V těchto zařízeních 

se počítá také i s nouzovým stravováním. 

Tabulka 10 - Kapacity nouzového ubytování (zdroj: vlastní) 

Název místa nouzového ubytování Kapacita-tělocvična (třídy) 

ZŠ a MŠ Vigantice 100 (30) 

ZŠ Hutisko-Solanec 100 (150) 

ZŠ Záhumenní (Rožnov p. R.) 50 (75) 

ZŠ Videčská (Rožnov p. R.) 110 (225) 
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Přehled možných zdrojů rizik 

Tabulka 11 - Přehled možných zdrojů rizik (zdroj: vlastní) 

Riziko Závažnost rizika 

Výpadek elektrické energie V. Bezvýznamné riziko 

Přerušení dodávek pitné vody V. Bezvýznamné riziko 

Povodně – přívalový déšť III. Mírné riziko 

Požár malého rozsahu IV. Akceptovatelné riziko 

Požár velkého rozsahu III. Mírné riziko 

Havárie v dopravě s únikem 

nebezpečných chemických látek 

V. Bezvýznamné riziko 

Únik chloru z koupaliště III. Mírné riziko 

Únik pohonných hmot z čerpací stanice 

Limitoo 

IV. Akceptovatelné riziko 

Požár/výbuch čerpací stanice Limitoo III. Mírné riziko 

Požár obchodu se zbraněmi a střelivem V. Bezvýznamné riziko 
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Tabulka 12 - Přehled PO a podnikajících FO (zdroj: vlastní) 

Název Adresa Kontakt Poznámka 

ZOD Rožnovsko Vigantice 278 776 387 358 zemědělské 

obchodní 

družstvo 

Solanský s.r.o. Vigantice 355 777 017 324 autodoprava 

Limitoo s.r.o. Pivovarská 6, R.p.R. 571 655 064 čerpací stanice 

Stavebniny 

Vigantice s.r.o. 

Vigantice 50 739 366 624 prodej stavebního 

materiálu 

ZPT Vigantice 

s.r.o. 

Vigantice 266 571 115 186 výroba přístrojové 

techniky 

Domeček Vigantice 278 736 473 242 prodej zbraní, 

střeliva a 

pyrotechniky 

Ates s.r.o. Vigantice 279 604 708 069 výroba 

automatizovaných 

technologických 

systémů 

Dřevovýroba Petr 

Olšar 

Vigantice 6  602 704 275 dřevovýroba 

Gastro Frydrych Vigantice 11 571 655 015 pekárna, obchod 

se smíšeným 

zbožím 

Obchod Vezník Vigantice 269 725 568 952 obchod se 

smíšeným zbožím 

Restaurace Tatra Vigantice 111 724 411 406 restaurace 

Restaurace a 

ubytování Na 

Hřišti 

Vigantice 44 725 284 562 restaurace, 

ubytování 

Penzion U 

Boženky 

Vigantice 330 775 220 016 ubytování 

Penzion U Kurtu  Vigantice 134  777 558 106 ubytování 
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Přílohy krizové dokumentace: 

Povodňový plán obce Vigantice  

- dostupný z: https://www.povodnovyportal.cz/povodnovy-plan/vigantice-133 

Grafické znázornění rizik v obci 

- Viz. obrázek 18 

Formulář pro vedení údajů v evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob 

a evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí 

v listinné podobě 

- Viz. příloha B bakalářské práce 

Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich 

řešení: 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

Zákon č. 110/199 Sb., o bezpečnosti České republiky 

Zákon č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 

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

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi 

Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo 

jinou pohromou 

https://www.povodnovyportal.cz/povodnovy-plan/vigantice-133
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Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany 

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

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

záchranného systému 
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6 DISKUZE 

Identifikací rizik bylo stanoveno 10 rizik, která mohou ohrožovat bezpečnost 

občanů i obce samotné. Většinu z nich jsem vyhodnotila jako riziko akceptovatelné 

nebo riziko bezvýznamné. Toto zjištění je velice pozitivní. Čtyři rizika 

jsem vyhodnotila jako rizika mírná. Mezi ně se řadí povodně v důsledku 

přívalových dešťů, požár velkého rozsahu, požár nebo výbuch čerpací stanice 

Limitoo a únik chloru z místního koupaliště. Únikem chloru se budu dále ještě více 

zabývat. Předpokládala jsem, že nejvyšším rizikem pro obec bude právě únik chloru. 

Ukázalo se, že rizikem s nejvyšší hodnotou je požár velkého rozsahu. Dále pak 

povodně a požár nebo výbuch čerpací stanice Limitoo. Povodně se v obci vyskytují 

poměrně často, naštěstí se jedná o zalití několika domů, zahrad, sklepů. Povodně 

velkého rozsahu se v obci často nevyskytují. Jelikož je tato situace dobře známá, 

JSDH Vigantice je na zásahy tohoto typu připravena a dobře vybavena. Požár nebo 

výbuch čerpací stanice je jedním z rizik, kterými je třeba se dále více zabývat. 

V prostorech čerpací stanice jsou umístěny cedulky, které informují o zákazu 

kouření a manipulaci s otevřeným ohněm, nádrže na pohonné hmoty jsou 

dvouplášťové, tím pádem by měly být velmi odolné. Dále jsou prostory čerpací 

stanice monitorovány kamerovým systémem. Zdá se, že bezpečnostní opatření jsou 

na dobré úrovni, není možné však vyloučit vznik požáru například úmyslným 

zaviněním.  

Únikem chloru z koupaliště jsem se více zabývala, jelikož obecní úřad plánuje 

změnu technologie pro úpravu vody. Pro zjištění míry ohrožení občanů únikem 

chloru z koupaliště jsem provedla simulaci úniku pomocí programů TerEx a Aloha. 

Simulaci jsem provedla záměrně v obou programech, aby byly informace 

objektivnější. Pro obě simulace jsem použila stejné množství chloru. Jednalo se o 

60 kilogramů, což považuji za reálné množství při úniku. Toto množství odpovídá 

v průměru jedné skladované lahvi. První simulaci jsem provedla v programu TerEx, 

jehož hlavní výhodou jsem shledala jednoduché ovládání a dostupnost v českém 
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jazyce. Vstupní informace, které TerEx potřebuje jsou množství uniklé látky, 

zda se jedná o jednorázový únik nebo dlouhodobý únik a rychlost větru. Tyto 

omezené informace jsou doplněny havarijním scénářem, který TerEx nabídne po 

vybrání chemické látky. V tomto vidím jeho obrovskou výhodu pro uživatele, 

kteří nejsou odborníky na vlastnosti chemických látek. TerEx neumožní simulovat 

únik dané látky způsobem, který pro látku není reálný. V případě chloru TerEx 

nabídnul pouze dvě možnosti úniku. Jedním z nich byl model PUFF, 

což je jednorázový únik plynu do oblaku, druhým byl model PLUME, 

neboli déletrvající únik plynu do oblaku. Modelovala jsem tedy podle havarijního 

modelu PUFF. Směr šíření jsem v mapě nastavila tak, aby byla obec co nejvíce 

zasažena. Výsledky modelace jsou viditelné v obrázcích 7 a 8.  

Druhou modelaci jsem provedla v programu Aloha. Způsobem práce je tento 

program zcela odlišný od programu TerEx. Zadávaní dat do Alohy je složitější 

a vyžaduje znalosti anglického jazyka. Do Alohy jsem nejprve přidala novou 

lokalitu, obec Vigantice. Po stanovení lokality jsem přešla k zadání látky a specifikaci 

úniku. Důležitou součástí bylo také zadání povětrnostních podmínek včetně směru 

větru, který jsem zvolila jako severozápadní, aby byla v simulaci zasažena 

co největší část obce. Nebo spíše abych viděla nejhorší možný scénář. 

Výsledky simulace je možné vidět v obrázcích 10 – 13. V obou případech modelace 

jsem počítala s letním počasím, kdy se teplota vzduchu pohybuje okolo 29 °C.  

Nyní porovnám zmíněné programy. Mezi programy je značný rozdíl v náročnosti 

pro uživatele. Program TerEx je pro uživatele velice jednoduchý, přehledný 

a nepotřebuje pro vytvoření simulace moc informací. Z toho vyplývá také výsledek 

simulace, která je strohá a částečně nepřesná, kvůli malému množství vstupních 

informací. Oproti tomu Aloha vyžaduje rozsáhlejší vstupní informace a tím dokáže 

vytvořit přesnější simulaci úniku nebezpečné látky.  V případě, že nemáme dostatek 

informací o látce, zásobníku a tak podobně, není možné Alohu použít. Proto je Aloha 

vhodná spíše pro plánovací činnost, kdy máme dostatek času na sběr informací 
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a zadání do programu. TerEx je vhodný spíše pro rychlé rozhodování,  

když už únik nastane nebo bezprostředně hrozí a neznáme podrobné informace. 

Každý z těchto programů je určený pro jiný typ práce a jiné uživatele, každopádně 

si myslím, že jsou obrovskými pomocníky pro situace spojené s únikem 

nebezpečných chemických látek.  

Žádný ze zákonů, týkajících se krizového řízení, neukládá obci povinnost 

zpracovávat krizovou dokumentaci. Tuto skutečnost shledávám jako zásadní 

nedostatek v oblasti krizové legislativy. Povinnost zpracovávat krizový plán má kraj 

a ORP. Na nižší úroveň se už ale informace o mimořádných událostech a způsobech 

jejich zvládání dostat nemusí. Z nynější legislativy vyplývá, že obec může zpracovat 

krizovou dokumentaci, ale není k tomu povinna. Nikde také není stanoveno, jak by 

měla dokumentace obce vypadat. V takovém případě je více než jasné, že minimální 

procento starostů obcí bude dobrovolně zpracovávat dokument, který nemusí mít. 

Myslím si, že by bylo naopak velmi vhodné, aby každá obec měla takový dokument 

zpracovaný, protože v mnoha případech starostové, ani ostatní pracovníci obecního 

úřadu nemají tušení o problematice krizového řízení, o svých právech, povinnostech 

a možnostech. Ze zákonů vyplývá povinnost starosty obce například organizovat 

evakuaci, samozřejmě po dohodě s velitelem zásahu, reálně si ale nedokážu 

představit starostu obce organizovat evakuaci bez předchozího školení nebo 

informování o jejím průběhu a jejich principech. Toto však není chyba starostů obce. 

Myslím si, že by bylo dobré, aby každá obec měla na obecním úřadě člověka, který 

se touto problematikou bude zabývat. Bude spolupracovat s orgány ORP, kraje nebo 

například s HZS kraje.  

Pro potřeby informovanosti starostů obce vydalo GŘ HZS ČR v roce 2015 

Příručku pro školení starostů. Tato příručka obsahuje informace potřebné pro 

zvládání mimořádných událostí a krizových situací v obci. Dle mého názoru je 

příručka velmi dobře zpracována. Otázkou však zůstává, zda se informace, v ní 

obsažené, dostanou na správná místa.  
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Pro porovnání bych uvedla příklad ze sousedního Slovenska.  Zákon č. 387/2002 

Z. z., Zákon o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového 

stavu je alternativou našemu Krizovému zákonu. Výrazný rozdíl je patrný při 

prvním kontaktu se zákonem samotným. Slovenský zákon obsahuje pouhých 16 

paragrafů, oproti tomu náš zákon má paragrafů celkem 42. Domnívám se, že 

v tomto ohledu je zákon Slovenské republiky mnohem přehlednější a lépe 

pochopitelný. Co se týče povinností obce, tak se v mnoha záležitostech zákony 

shodují. Na Slovensku je odlišnost například v povinnosti obce zřizovat krizový 

štáb. Toto považuji za výhodu, jelikož je tím pádem obec samostatnější v oblasti 

řešení mimořádných událostí nebo krizových situací. Na internetových stránkách 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky je také uvedena struktura a obsah 

krizového plánu obce. 

Krizovou dokumentaci jsem pojala jako dokument, který bude moci využít téměř 

kdokoliv, ať už starosta, pracovníci obecního úřadu, nebo kdokoli z občanů, 

kdo bude mít zájem o informace z oblasti krizového řízení obce. 

Zpracovávala jsem ji hlavně z důvodu absence některých rizik v krizové kartě, 

která již zpracována je a z důvodu snahy přiblížit občanům tuto problematiku.  

V existující krizové kartě jsou popsána i rizika, působící z okolních obcí, čemuž jsem 

se já vyhnula, aby nedocházelo k duplikování informací. Krizová karta vůbec nebere 

v úvahu areál JZD, kde sídlí mnoho objektů, které nakládají s nebezpečnými 

látkami, konkrétně se jedná o Čerpací stanici Limitoo, Autodopravu Solanský s.r.o. 

a Domeček se zbraněmi, střelivem a pyrotechnikou. Myslím si, že právě tento areál 

by si zasloužil pozornost z hlediska bezpečnostních opatření, protože jsou 

v současné době velice omezené. Zdá se, že umístění jednotlivých objektů v areálu 

není předem promyšleno a nejsou uvažována rizika, které toto postavení přináší.  

V existující Krizové kartě obce Vigantice je jediným místem nouzového ubytování 

stanovena Základní a Mateřská škola Vigantice. V případě, že bude mimořádnou 

událostí jiným nebezpečím ohrožena pouze část obce jsou tyto prostory dostačující. 
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Pokud by byla ohrožena celá obec nebo větší část obce nebudou tyto prostory 

dostatečné. Domnívám se, že místa nouzového ubytování v okolních obcích 

jsou výhodnější. Proto jsem stanovila tato místa v obci Hutisko – Solanec 

a v Rožnově pod Radhoštěm. Místa nouzového ubytování v Rožnově pod 

Radhoštěm by mohla být využita například v případě úniku chloru z koupaliště, 

kdy by se chlor šířil ve směru dle modelace. To znamená ve směru 

Hutisko – Solanec. Naopak v případě povodní se s nouzovým ubytováním 

v Rožnově pod Radhoštěm počítat nedá, jelikož bývá ohrožen více než obec 

Vigantice. V tomto případě je vhodné využít ubytování v obci Hutisko – Solanec.  

Dalším rizikovým faktorem v obci shledávám chování obyvatelstva v posledních 

letech, kdy se výrazně zvýšil počet požárů malého rozsahu na území obce. 

V předešlých letech se tyto malé požáry v obci téměř nevyskytovaly, v posledních 

dvou letech můžu vzpomenout na požár balíku sena, požáry komínů, požár 

popelnice, (naštěstí) drobný požár z důvodu pálení klestí v lese po těžbě a tak dále. 

Nejen v obci Vigantice, ale i v okolních obcích se počet požárů v posledních letech 

zvyšuje. Myslím si, že obyvatelé nejsou dostatečně informováni o možných 

následcích jejich chování a jednání. Naopak někteří jsou si velmi dobře vědomi 

následků svého jednání a jednají tak záměrně. Za účelem zvýšení povědomí 

o zajištění bezpečnosti v obci, bych ráda napsala několik krátkých příspěvků 

do čtvrtletníku Zpravodaj Vigantic, který vydává Obecní úřad Vigantice. Příspěvky 

by měly informovat obyvatele Vigantic o krizovém řízení, ochraně obyvatelstva, 

požární ochraně, fungování JSDH a tak dále. Příspěvky se budou snažit danou 

problematiku přiblížit občanům, snad poutavým způsobem, ale zároveň 

je informovat o jejich právech a poučit o povinnostech vyplývajících z právních 

předpisů. Další možnou formou informování občanů může být televizní infokanál 

Vigantice, který je v současné době využíván k informování obyvatel o plánovaných 

akcích v obci. Jeden takový jednoduchý příspěvek jsem již vytvořila. Viz. příloha C. 
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V práci jsem zmínila návrh na zakoupení AED, který by byl umístěn na koupališti 

v měsících červenec a srpen. Po zbytek roku by byl umístěn v budově Základní 

a Mateřské školy Vigantice, nebo spíše v prostorech její tělocvičny. Myslím si, 

že jeho zakoupení by mohlo přispět ke zvýšení pocitu bezpečí na koupališti, 

jelikož nyní jsou bezpečnostní opatření omezená. Jak jsem již zmínila, přítomnost 

plavčíka se zdá být málo. Koupaliště navštěvují všechny věkové skupiny obyvatel 

Vigantic i okolních obcí, proto není možné vyloučit přítomnost srdečního selhání. 

Stejně tak tělocvična neslouží pouze pro výuku žáků školy. V odpoledních a 

večerních hodinách je tělocvična pronajímána sportovním klubům a téměř 

každému, kdo má zájem sportovat. Velkou část těchto návštěvníků tvoří občané 

dospělého věku, kteří jsou více náchylní na zdravotní komplikace. 

Cena automatického externího defibrilátoru se pohybuje od 40 000,- do 160 000,-, 

což je, myslím, pro obec reálnou investicí do zvýšení bezpečnosti objektů, které obec 

spravuje.  
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7 ZÁVĚR 

V bakalářské práci jsem se zabývala riziky v obci Vigantice a sestavením krizové 

dokumentace. Rizika jsem identifikovala, následně vyhodnotila a prezentovala 

ve shrnující tabulce. Tímto problémem jsem se zabývala, jelikož kdykoliv nás tato, 

nebo jiná, rizika mohou ohrozit a je dobré, být na ně připraven. Jak se říká, 

kdo je připraven, není ohrožen. Svou prací bych chtěla přispět k připravenosti obce 

na mimořádné události a krizové situace, které mohou obec potkat. Byla bych ráda, 

kdyby se podařilo publikovat některé krátké příspěvky do Zpravodaje Vigantic 

a tím přiblížit problematiku občanům a možná i vzbudit jejich zájem o ni.  

Myslím si, že obec Vigantice je na mimořádné události a krizové situace relativně 

dobře připravena, díky JSDH Vigantice, která je dobře vybavená a její členové 

se pravidelně účastní školení a námětových cvičení. Problémem, 

se kterým se jednotka potýká je nedostatek jejích členů. V současné době 

se průměrný věk v jednotce pohybuje kolem 40-45 let, což není, dle mého názoru, 

ideální. Jednotka je předurčena k zásahům při živelních pohromách, což odpovídá 

výsledku mé analýzy, kdy jsem jako jedno z nejvýše hodnocených rizik určila 

povodně.  

Únik chloru z koupaliště se ukázal také významným rizikem této práce. Provedla 

jsem i simulaci úniku této látky. Simulace programu TerEx a Alohy se výrazně lišily. 

I přes to bylo z obou simulací patrné, že chlor v obci by byl velkým rizikem. 

V analýze se nejeví jako tak velké riziko, protože pravděpodobnost jeho úniku 

je malá. V případě že by chlor unikl, bylo by potřeba evakuovat více než polovinu 

obyvatel. Chlor je nebezpečnou toxickou látkou s dusivým účinkem, 

proto není dobré ji brát na lehkou váhu. Z toho vyplývá, že bych přechod na novou 

technologii úpravy vody spíše nedoporučila. 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AED automatický externí defibrilátor 

ETA Event Tree Analysis 

FMEA Failure Mode and Effect Analysis 

FTA Fault Tree Analysis 

GŘ HZS ČR Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

HAZOP Hazard and Operability Study 

HZS Hasičský záchranný sbor 

IZS Integrovaný záchranný systém 

JEČTV Jednotné evropské číslo tísňového volání 

JSDH jednotka sboru dobrovolných hasičů 

JSVV jednotný systém varování a vyrozumění 

JPO jednotka požární ochrany 

KPV koncové prvky varování 

MP Městská policie 

ORP obec s rozšířenou působností 

PČR Policie České republiky 

SSRN systém selektivního rádiového návěštění 

ZLK Zlínský kraj 

ZZS Zdravotnická záchranná služba 
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