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Abstrakt 

Obsahem diplomové práce je analýza stavu zajištění bezpečnosti města Odolena Voda a 

doporučení k jeho zlepšení. V první části práce je popsána charakteristika města 

Odolena Voda a je zde podrobně rozebrán současný stav zajištění bezpečnosti tohoto 

města. Nejprve jsou uvedeny legislativní dokumenty, které souvisejí s povinnostmi měst 

a obcí zajistit bezpečnost nejen svých obyvatel. Následně je popsán stav bezpečnosti 

města Odolena Voda a to zejména jednotek PO, městské policie a Policie ČR. 

V závěrečné části druhé kapitoly jsou identifikovány největší hrozby pro bezpečnost 

města Odolena Voda. Praktická část diplomové práce začíná zmapováním a 

zhodnocením sil a prostředků, jimiž disponuje město Odolena Voda na úseku zajištění 

bezpečnosti. Následně byla pro zhodnocení tohoto stavu použita metoda SWOT 

analýzy, z níž v závěrečné části práce vyšla najevo možná doporučení pro vedení města 

Odolena Voda, která by mohla zlepšit současný stav na úseku zajištění bezpečnosti jeho 

a jejích obyvatel. 
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Mimořádná událost, krizová situace, integrovaný záchranný systém, Odolena Voda, 

SWOT analýza, bezpečností hrozby, jednotky PO, městská policie, Policie ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The diploma thesis analyses the security status of the town of Odolena Voda, and 

recommends how it could be improved. The first part of the thesis describes the 

characteristics of the town of Odolena Voda, analysing in detail the current security 

status of the town. It starts by specifying the legislative documents related to the duty of 

towns and villages to ensure security of their inhabitants as well as other people, 

continuing with the description of the security status of Odolena Voda, in particular fire 

protection units, the municipal police, and the Police of the Czech Republic. The second 

chapter concludes with the identification of the most serious threats to the security of 

the town of Odolena Voda. The practical part of the diploma thesis starts by reviewing 

and assessing the forces and resources available to the town of Odolena Voda for the 

purposes of ensuring its security. The security status is then assessed by means of the 

SWOT analysis, based on which the final part of the thesis specifies recommendations 

to the Odolena Voda municipal authorities how the current security status of the town 

and its inhabitants could be improved. 

Key words 

Emergency, crisis situation, integrated emergency aid system, Odolena Voda, SWOT 

analysis, security threats, fire protection units, municipal police, the Police of the Czech 

Republic 
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1. Úvod 

Města a obce představují v České republice základní jednotku veřejné správy. 

Zdá se, že úkolů, které obce plní je čím dál více. Mnohé obce mají dokonce problémy 

s naplněním obecních zastupitelstev. S mnoha problémy se občané obracejí na vedení 

své obce a v některých případech očekávají nesplnitelné. K mnoha problémům, které 

obce musejí řešit, patří také zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti. Je pravda, 

že část tohoto břemene leží na státu a jeho orgánech k tomu určených jako je Hasičský 

záchranný sbor, Policie ČR a další. Tyto složky ovšem nestačí na vše a nejen proto je 

značná část odpovědnosti přesunuta na obce a města. Je smutným, ale pochopitelným 

faktem, že nejen občané, ale často ani obecní zastupitelé a starostové si do důsledků 

neuvědomují všechny povinnosti obce na úseku zajištění bezpečnosti. Je to celkem 

pochopitelné, jelikož existují jiné starosti a úkoly, a důležitost záležitostí bezpečnosti 

a příprav na mimořádné události si každý uvědomí, až když skutečně k něčemu dojde 

a to pak bývá pozdě. Tato práce si dává za cíl analyzovat zajištění bezpečnosti jednoho 

konkrétního města a navržení opatření k případnému zlepšení. 
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2. Současný stav 

2.1 Charakteristika města Odolena Voda 

Město Odolena voda leží 15 km severně od Prahy, 7,5 km východně od Kralup 

nad Vltavou a 8 km západně od Neratovic
1
. Původně typická středočeská zemědělská 

obec byla na město povýšena v roce 1998. Prudký rozvoj obce byl započat v 50. letech 

v souvislosti s výstavbou letecké továrny Aero Vodochody na místě letiště, které zde 

bylo budováno již v období Protektorátu Čechy a Morava německou správou. 

V současné době má město Odolena Voda tři městské části: Odolenu Vodu, Dolínek 

a Čenkov. Dle údajů Českého statistického úřadu žije ve městě k 1. 1. 2017 celkem 

5 859 obyvatel, s průměrným věkem 39,2 let, který spadá do celostátního průměru. 

Ve smyslu zákona o obcích podle § 64 se jedná o obec s pověřeným obecním úřadem 

(ČSÚ, 2017). Město je charakteristické tím, že většina obyvatel dojíždí za prací 

do Prahy, po jižním okraji obce probíhá dálnice D8, za kterou je továrna Aero 

Vodochody s letištěm, u nějž se v současné době uvažuje o rozšíření na letiště 

s mezinárodním provozem pro civilní leteckou dopravu osob. Severovýchodně od obce 

leží město Neratovice s chemickým závodem Spolana, přičemž obec nespadá do území 

havarijního plánování tohoto závodu,
2
 přestože by případná havárie většího rozsahu ve 

Spolaně Neratovice mohla ohrozit i obyvatelstvo na území obce. Ohrožením může být 

také případná větší dopravní nehoda na sousední dálnici, zvláště pokud by došlo 

k nehodě s přítomností chemických látek, jelikož tato významná dopravní spojnice 

slouží také pro přepravu nebezpečných nákladů. Z těchto základních bezpečnostních 

charakteristik je třeba vycházet při analýze bezpečnostní situace a požadavků na 

ochranu obyvatelstva města. 

V současnosti platící územní plán města Odolena Voda počítá s výstavbou 

průmyslových zón v prostoru mezi dálnicí D8 a silnicí E55 jako je tomu u mnoha lokalit 

v okolí Prahy. V této době probíhají práce na vytvoření nového územního plánu města, 

který by se měl snažit o redukci dosavadní masivní výstavby nejen nových objektů pro 

bydlení, a tím zbrzdit prudký rozvoj počtu obyvatel, ale měl by také regulovat výstavbu 

v plánované průmyslové zóně. Dalším důležitým faktorem je záměr na přeměnu 

stávajícího letiště, které doposud slouží pouze pro potřeby podniku Aero Vodochody, 

na letiště s mezinárodním provozem. 

                                                           
1
 Webové stránky města Odolena Voda se nacházejí na adrese: http://www.odolenavoda.cz/.  

2
 Zjištěno při osobním rozhovoru s vedoucím Odboru krizového řízení ORP v Brandýse nad Labem 

http://www.odolenavoda.cz/


10 
 

Ve městě Odolena Voda se nachází Základní škola Vítězslava Hálka, která 

je spádová i pro okolní obce. Škola má v současné době okolo sedmi set žáků a tudíž 

se dá počítat mezi větší školy, nejen v nejbližším okolí, ale i v rámci celé České 

republiky (ZŠ VÍTĚZSLAVA HÁLKA ODOLENA VODA, 2017). S touto okolností 

je třeba počítat při řešení celkové bezpečnostní situace v obci, nejen z hlediska možné 

kriminální činnosti
3
, ale také z hlediska možnosti vzniku požáru ve škole nebo jiné 

mimořádné události, kdy je obecně známo, že právě požáry ve školních budovách jsou 

pro zasahující jednotky velkým problémem kvůli velké koncentraci osob. Závažnou 

komplikací v těchto situacích bývá nepředvídané chování dětí při evakuaci v důsledku 

mimořádných událostí. Dále se ve městě Odolena Voda nachází mateřská škola, která 

je dislokována na třech místech a patří mezi větší mateřské školy, nejen v nejbližším, 

ale také ve vzdálenějším. Dalším, z hlediska občanské vybavenosti možným kritickým 

místem, je zdravotní středisko, které poskytuje zdravotní péči nejen občanům města, 

ale také občanům přilehlých obcí. Ve zdravotním středisku se nacházejí dvě ordinace 

pro děti a mládež, tři ordinace pro dospělé pacienty a čtyři ordinace zubních lékařů. 

Jelikož na zdravotním středisku není lůžková část, nepředstavuje toto zařízení příliš 

akutní problém při vzniku mimořádné události, ale v případě vzniku krizové situace 

(Zdravotnictví, 2017). V tomto případě lze považovat za největší nebezpečí například 

vznik tzv. „blackoutu“, kdy by zachování základních funkcí zdravotního střediska 

představovalo poměrně velký problém kvůli zabezpečení alespoň nejnutnější činnosti 

při poskytování zdravotnické pomoci občanům obce a dalším osobám. 

Dále se ve městě Odolena Voda nachází dům s pečovatelskou službou, který sice 

v současnosti nemá statut plně vybaveného domu s pečovatelskou službou, ale bydlí 

v něm několik desítek starších občanů, kterým je poskytována sociální a ambulantní 

péče farní charitou a mnozí z nich jsou méně mobilní, nebo téměř imobilní. Z tohoto 

důvodu představuje toto zařízení zvýšené riziko v případě vzniku mimořádné situace 

z hlediska evakuace osob a případného zásahu v budově. Problémem by také byl vznik 

mimořádné události většího rozsahu, případně jiného krizového stavu, například výše 

zmíněného „blackoutu“, kdy není v současné době v domě s pečovatelskou službou 

zajištěn náhradní zdroj tepla, elektrické energie, vody a podobně. Z hlediska další 

občanské vybavenosti se ve městě nachází sportovní hala pro volejbal a další sporty, 

nákupní středisko Penny a běžné obchody. V obci není divadlo, ani další místo 

                                                           
3
 Jde například o nabízení různých drog žákům ZŠ, tyto situace již byly několikrát řešeny ve spolupráci 

s Policií ČR. 
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ke shromažďování velkého počtu osob, s výjimkou diskotékového klubu Santa Maria 

a restaurace Opera, kde jsou pořádány různé, především taneční akce pro veřejnost, 

kterých se běžně účastní 80 až 120 osob. Podobným prostorem disponuje také 

restaurace Klub, v níž se nachází sál, kde se konají mimo jiné také zasedání 

zastupitelstva města. Všechny objekty ve městě jsou vybaveny pro případ vzniku 

mimořádné události dle patřičných norem a pro účel provozu zkolaudovány, tudíž 

lze předpokládat, že při vzniku mimořádné události v těchto prostorech by nemělo dojít 

k významným komplikacím. Přesto z hlediska svého využití představují tyto objekty 

nebezpečí kvůli složitosti zásahu z důvodu velkého počtu ohrožených osob. 

Tyto objekty lze využít například pro nouzové ubytování obyvatel, v případě 

mimořádných událostí vzniklých na území města, nebo v jeho nejbližším okolí. 

Ubytovací kapacity byly nabízeny i v době povodní, ale nebyl vznesen požadavek 

z kraje nebo jiných obcí k jejich využití, což ale nelze v budoucnosti vyloučit 

(MĚSTSKÝ ÚŘAD ODOLENA VODA, 2017). 

2.2 Povinnosti města na úseku bezpečnosti 

2.2.1 Legislativa 

Obce a města by se při své činnosti měly řídit platnou legislativou, která je 

velice obsáhlá a zahrnuje všechny druhy legislativních dokumentů. Povinnost 

zajišťování bezpečnosti a ochrany obyvatel ze strany obcí upravuje řada právních 

norem. Přestože jde o pouhou jednu oblast ze všech činností, jimž by se měly obce 

věnovat, není snadné v této problematice dokonale orientovat, a to dokonce ani 

pro profesionální úředníky a další administrativní zaměstnance. Tato legislativa spadá 

v právním řádu ČR do systému správního práva. V publikaci s názvem Správní právo 

je tato součást legislativy definována následovně: „Správní právo je v uvedených 

souvislostech odvětvovou výsečí práva, v našich podmínkách je potom jedním 

z nejvýznamnějších subsystémů českého právního řádu. Jeho posláním je upravovat 

postavení a chování subjektů práva ve vztazích, které vznikají a uskutečňují 

se v souvislosti s realizací výkonu moci ve státě ve sféře veřejné správy. Normy 

správního práva tak upravují neobyčejně široký okruh společenských vztahů, v nichž 

hraje rozhodující roli organizace a činnost nejrůznějších správních orgánů a jež se jako 

velice frekventované dále dotýkají denního života občanů jakožto fyzických osob 

a stejně tak i postavení a činnosti rozmanitých právnických osob.“(PRŮCHA, 2007, 

s. 19-20) 
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Níže je uveden přehled a stručný popis těch nejzásadnějších právních norem, jež 

představují základní právní rámec pro bezpečnost České republiky: 

Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992 

Ústava České republiky je základním pramenem veřejného práva ústavního 

a spolu se Základní listinou práv a svobod tvoří dva základní pilíře ústavního pořádku 

ČR (ČESKO, 1993a). 

Usnesení předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení 

Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České 

republiky 

Listina základních práv a svobod je jedním z hlavních právních předpisů 

soukromého práva ústavního (ČESKO, 1993). 

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998 o bezpečnosti České 

republiky 

Zákon o bezpečnosti ČR zajišťuje svrchovanost a územní celistvost České 

republiky, ochranu jejích demokratických základů a ochranu životů, zdraví 

a majetkových hodnot jakožto základních povinností státu (ČESKO, 1998). 

Zákon č. 320/2015 Sb. ze dne 11. listopadu 2015 o Hasičském záchranném sboru 

České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném 

sboru) 

Tímto zákonem se zřizuje Hasičský záchranný sbor České republiky (dále HZS), 

jehož základním posláním je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry 

a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. Zákon o HZS dále popisuje 

všechny činnosti, které tento bezpečnostní sbor vykonává, zabývá se také jeho 

organizací, povinnostmi a chováním jeho zaměstnanců, výzbrojí a výstrojí, symboly 

a v neposlední řadě také například prací s informacemi a nakládání s nebezpečnými 

látkami, majetkem atp. (ČESKO, 2015). 

Zákon č. 239/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému 

a o změně některých zákonů 

Zákon o IZS vymezuje integrovaný záchranný systém, stanovuje jeho složky 

a jejich působnost (jestliže nejsou stanoveny jiným zvláštním předpisem), dále 

vymezuje 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 
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dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného 

stavu (ČESKO, 2000b). 

Zákon č. 240/2000 Sb. ze dne 28. června 2000 o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů (krizový zákon) 

Krizový zákon stanovuje působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů 

územních samosprávných celků, práva a povinnosti právnických a fyzických osob 

při přípravě na krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České 

republiky před vnějším napadením. Dále vymezuje chování těchto subjektů při řešení 

krizových situací a při ochraně kritické infrastruktury a stanovuje odpovědnost 

za porušení těchto povinností (ČESKO, 2000d). 

Zákon č. 241/2000 Sb. ze dne 29. června 2000 o hospodářských opatřeních pro 

krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů  

Zákon stanoví pravomoc vlády, ústředních správních úřadů, České národní 

banky, krajských úřadů, obecních úřadů obce s rozšířenou působností a 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 (ČESKO, 2000a). 

Zákon České národní rady č. 133/1985 Sb. ze dne 17. prosince 1985 o požární 

ochraně 

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. 

Zákon č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a 

ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů 

Tento zákon upravuje způsob využívání jaderné energie a ionizujícího záření 

a podmínky vykonávání činností souvisejících s využíváním jaderné energie a činností 

vedoucích k ozáření. Stanovuje systém ochrany osob a životního prostředí před 

nežádoucími účinky ionizujícího záření, povinnosti při přípravě a provádění zásahů 

vedoucích ke snížení přírodního ozáření a ozáření v důsledku radiačních nehod. 

Dále určuje zvláštní požadavky pro zajištění občanskoprávní odpovědnosti za škody 
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v případě jaderných škod, podmínky zajištění bezpečného nakládání s radioaktivními 

odpady a upravuje výkon státní správy a dozoru při využívání jaderné energie, při 

činnostech vedoucích k ozáření, a nad jadernými položkami (ČESKO, 1997). 

Zákon č. 224/2015 Sb. ze dne 12. srpna 2015 o prevenci závažných havárií 

způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými 

směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 

Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie a stanovuje systém 

prevence závažných havárií pro objekty, ve kterých je umístěna nebezpečná látka, 

s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit následky závažných havárií na životy 

a zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a majetek v těchto objektech a v jejich okolí 

(ČESKO, 2015a). 

Zákon č. 254/2001 Sb. ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých 

zákonů (vodní zákon) 

Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit 

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

povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků 

povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských 

společenství. Účelem tohoto zákona je též přispívat k zajištění zásobování obyvatelstva 

pitnou vodou a k ochraně vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících 

suchozemských ekosystémů (ČESKO, 2001). 

Zákon č. 222/1999 Sb. ze dne 14. září 1999 o zajišťování obrany České republiky  

Tento zákon stanovuje povinnosti státních orgánů, územních samosprávných 

celků a právnických a fyzických osob k zajišťování obrany České republiky před 

vnějším napadením a odpovědnost za porušení těchto povinností (ČESKO, 1999a). 

Zákon č. 219/1999 Sb. ze dne 14. září 1999 o ozbrojených silách České republiky 

Zákon upravuje postavení, úkoly a členění ozbrojených sil České republiky, 

jejich řízení, přípravu a vybavení vojenským materiálem. Zákon dále upravuje použití 

vojenské zbraně vojáky v činné službě a náhradu škody (ČESKO, 1999). 

Zákon č. 585/2004 Sb. ze dne 4. listopadu 2004 o branné povinnosti a jejím 

zajišťování (branný zákon) 

Branná povinnost je povinnost státního občana České republiky plnit úkoly 

ozbrojených sil České republiky. Zahrnuje povinnost občana podrobit se odvodnímu 
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řízení, vykonávat vojenskou činnou službu a plnit další povinnosti stanovené tímto 

zákonem (ČESKO, 2004). 

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb. ze dne 8. ledna 1969 o zřízení ministerstev 

a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 

Tento zákon určuje jednotlivé ústřední orgány a upravuje jejich působnost 

(ČESKOSLOVENSKO, 1969). 

Zákon č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) 

Zákon o obcích se zabývá postavením, právy a povinnostmi obcí a jejích 

občanů. Jedná se o základní legislativní normu upravující postavení a činnost obcí. 

Z hlediska zajištění bezpečnosti jsou důležité zvláště ustanovení § 35, 10 a 50, řešící 

problematiku obecně závazných vyhlášek, zajištění veřejného pořádku, zřizování obecní 

policie a možnost obcí vytvářet svazky obcí pro účely spolupráce při zajišťování těchto 

úkolů (ČESKO, 2000e). 

Zákon č. 129/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 o krajích (krajské zřízení) 

Zákon o krajích se zabývá postavením krajů a jejich orgánů (ČESKO, 2000c). 

Zákon č. 131/2000 Sb. ze dne 13. dubna 2000 o hlavním městě Praze  

Tento zákon upravuje postavení hlavního města Prahy jako hlavního města 

České republiky, kraje a obce a dále postavení městských částí (ČESKO, 2000). 

Zákon č. 273/2008 Sb. ze dne 17. července 2008 o Policii České republiky  

Policie slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku 

a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další 

úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými 

předpisy Evropské unie nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního 

řádu (ČESKO, 2008). 

Zákon č. 553/1991 Sb. ze dne 6. prosince 1991 o obecní policii 

Zákon upravuje podmínky zřizování obecních policií. Vytyčuje právní rámec 

činnosti Obecní policie, její pravomoci, práva a povinnosti strážníků. Dále stanovuje 

požadavky na odborné vzdělání strážníků obecní policie a řízení obecní policie. 

Legislativně zařazuje obecní policii do systému zajištění bezpečnosti obcí a měst a tím 

do bezpečnostního systému České republiky. 

Zákon č. 374/2011 Sb. ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotnické záchranné službě 
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Tento zákon upravuje podmínky poskytování zdravotnické záchranné služby, 

práva a povinnosti jejího poskytovatele, povinnosti poskytovatelů akutní lůžkové péče 

k zajištění návaznosti jimi poskytovaných zdravotních služeb na zdravotnickou 

záchrannou službu, podmínky pro zajištění připravenosti poskytovatele zdravotnické 

záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací a výkon veřejné 

správy v oblasti zdravotnické záchranné služby (ČESKO, 2011). 

Vyhláška č. 328/2001 Sb. o některých podrobnostech integrovaného záchranného 

systému 

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

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

Nařízení a vyhlášky územních samosprávných celků a další tzv. zvláštní zákony 

 

Výše uvedené zákonné normy jsou následně aplikovány do konkrétních 

podmínek v jednotlivých obcích. Některé z nich určují přímo povinnosti obce na úseku 

zajištění bezpečnosti, jiné se obcí týkají pouze okrajově. 

Zákon o obcích stanovuje základní povinnosti obcí na úseku státní správy 

a samosprávy avšak neřeší konkrétní postupy obce na úseku bezpečnosti. 

Touto problematikou se zabývají příslušné speciální právní normy. V první řadě je třeba 

zmínit zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému, kde jsou povinnosti 

obce definovány v § 15 a 16. V nich je určena povinnost obce zajišťovat připravenost na 

mimořádné události a její podíl na záchranných a likvidačních pracích a na ochraně 

obyvatelstva. Obec je povinna zajistit varování, evakuaci a ukrytí osob. Obec dále 

hospodaří s materiálem civilní obrany, poskytuje HZS veškeré možné podklady 

a informace potřebné ke zpracování havarijních plánů, podílí se na zajištění nouzového 

přežití obce, vede evidence, zajišťuje varování osob a organizuje po dohodě s velitelem 

zásahu evakuaci osob z ohroženého území obce (ČESKO, 2000b). 

Další povinnosti obce na úseku zabezpečení ochrany obyvatelstva a postupech 

při řešení krizových situací řeší zákon č. 240/2000 Sb., tzv. krizový zákon. Povinnosti 

obce jsou definovány v § 21, 21a a 22. V těchto paragrafech je řešením krizových 

situací pověřen přímo starosta obce, který může v případě obce zřídit krizový štáb jako 

svůj pracovní orgán, zajišťuje provádění krizových opatření v podmínkách správního 

obvodu obce a plní další úkoly vyplývající z těchto ustanovení. K těmto úkolům patří 
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také zabezpečování varování a informování osob, evakuace a organizace činnosti obce 

v podmínkách nouzového přežití obyvatelstva. K zabezpečení nouzového přežití 

obyvatelstva při mimořádných událostech jsou mimo jiné připraveny následující 

kapacity: 

1. Prostřednictvím HZS ČR jsou k dispozici pohotovostní kapacity pro 

1 350 postižených osob. Pro stejný počet osob stát také garantuje další nezbytná 

opatření pro nouzové přežití. 

2. Na úrovni krajů je k dispozici 15 kontejnerů nouzového přežití, každý pro 

25-50 osob, tj. celkem pro 375-750 osob. Mimo jiné jsou dále k dispozici 

soupravy nouzového přežití k okamžitému a následnému použití.(ČESKO, 

2014). 

Krizové řízení představuje souhrn řídících činností orgánů krizového řízení 

zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, 

realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace 

a jejich řešením, nebo ochranou kritické infrastruktury. Je tedy účinnou nadstavbou pro 

řešení narůstajících dopadů nejrůznějších událostí, kdy je nezbytné zasáhnout 

v definovaném rozsahu do základních práv a svobod nebo využít nadstandardních sil 

a prostředků. K tomuto účelu jsou využívána tzv. krizová opatření - organizační nebo 

technická opatření určená k řešení krizové situace (KOLEKTIV AUTORŮ, 2015). 

Svůj nezastupitelný podíl na krizovém řízení mají samozřejmé také obce. 

Obecní úřad organizuje přípravu obce na krizové situace, poskytuje obecnímu 

úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož území se nachází, podklady a informace 

potřebné ke zpracování krizového plánu obce s rozšířenou působností a plní další úkoly 

k zajištění veřejného pořádku a úkoly stanovené krizový plánem obce s rozšířenou 

působností při přípravě na krizové situace a jejich řešení (ČESKO, 2000d). 

Další důležitý zákon, kterým je obec povinna se řídit na úseku zajištění 

bezpečnosti, je zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, v němž jsou povinnosti obce 

definovány především v § 29, kde je stanoveno, že obec zřizuje jednotku výboru 

dobrovolných hasičů obce. Tato jednotka provádí hašení požárů a záchranné práce při 

mimořádných událostech a jiné úkoly podle dalších právních předpisů ve svém 

územním obvodu. Členům jednotky sboru dobrovolných hasičů může poskytovat 

za jejich činnost odměnu. Obec je povinna udržovat akceschopnost jednotky sboru 



18 
 

dobrovolných hasičů, odbornou přípravu členů jednotky, materiální a finanční potřeby 

jednotky. Zajišťuje dále péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů a to například 

tím, že poskytuje náhradu ušlého výdělku a zabezpečuje a hradí preventivní zdravotní 

prohlídky. Dále je jejím úkolem zajištění výstavby a údržby objektu požární ochrany, 

zpracovávání stanovené dokumentace požární ochrany, zabezpečení zdrojů vody pro 

hašení požáru a jejich trvalou použitelnost. Umožňuje dislokaci jednotek hasičského 

záchranného sboru v katastrálním území obce podle nařízení kraje. Spolupracuje dále se 

soudními obcemi při plnění úkolu zabezpečení požární ochrany a za tímto účelem 

mohou obce soustřeďovat finanční prostředky. Dále organizuje preventivně výchovnou 

činnost. Obecně závaznou vyhláškou vydává požární řád obce a stanovuje podmínky 

k zabezpečení požární ochrany při akcí, kterých se zúčastní větší počet osob. Dále plní 

další úkoly na úseku požární ochrany vyplývající z tohoto zákona a dalších právních 

norem. Na úseku zajištění veřejného pořádku může obec podle zákona o obcích a podle 

zákona o obecní policii zřídit obecní policii (ČESKOSLOVENSKO, 1985). 

Zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii upravuje podmínky pro zřízení, činnost 

a zabezpečení obecní policie. Obecní policie je řízena starostou obce, případně 

pověřeným členem obecního zastupitelstva. Obecní policii zřizuje obecní zastupitelstvo 

obecně závaznou vyhláškou obce. Obecní policie při zabezpečování veřejného pořádku 

přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel 

občanského soužití, dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, 

podílí se v rozsahu stanoveném zákonem na dohledu nad bezpečností a plynulostí 

provozu na pozemních komunikacích. Také se podílí na prevenci kriminality v obci, 

odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce a plní další úkoly 

stanovené příslušnou legislativou. Obec může veřejnoprávní smlouvou poskytovat 

služby obecní policie i jiným obcím. K tomuto je nutno uzavřít veřejnoprávní smlouvu, 

která musí mít náležité ustanovení dle zákona o obecní policii podle § 30 tohoto zákona 

(ČESKOSLOVENSKO, 1991). 

Z výše uvedeného vyplývá, že úkoly obce na úseku zajištění bezpečnosti, které 

jsou na ně kladeny ve smyslu platných legislativních norem, jsou poměrně rozsáhlé 

a s tím je spojena nejen náročnost administrativní činnosti a lidských zdrojů, 

ale především velká náročnost z hlediska financování těchto úkolů. Ať už se to týká 

úseku požární ochrany, kde jsou kladeny stále náročnější požadavky na zabezpečení 

požární technikou, na materiální zabezpečení výstroje členů jednotek a dalších 
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technických prostředků, nebo na úseku zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti, 

kde zřízení obecní policie klade velké nároky na finanční rozpočet obcí. Rozpočty obcí 

jsou dlouhodobě zatíženy i jinými úkoly, jako příklad lze uvést zřizování základních 

škol, mateřských škol, zařízení pro seniory. Obce se musejí zabývat také požadavky 

na zajištění dobrého stavu komunikací, bytového fondu atd. Proto jedním 

z nejpalčivějších problémů obcí je právě finanční zajištění úkolů, které vyplývají 

z nutnosti zajištění bezpečnosti obce občanů, nemluvě o přípravě na řešení 

mimořádných událostí většího rozsahu, případně opatření vyplývajících z vyhlášení 

krizových stavů, nouzového přežití obyvatel obce a dalších podobných případů. 

Lze konstatovat, že mnohé obce nejsou dostatečně připraveny na zvládnutí 

mimořádných událostí většího rozsahu, zvláště pokud by byly spojeny s nutností 

zajištění nouzového přežití většího počtu obyvatelstva. Nehledě na tyto potíže je však 

bezpodmínečně nutné, aby obce systematicky pracovaly na zajištění bezpečnosti svých 

obyvatel a v neposlední řadě, v souladu s bezpečnostní strategií státu, na zabezpečování 

přípravy na možné mimořádné události i mimořádné události většího rozsahu 

související s krizovými stavy. 

2.2.2 Úkoly obecního úřadu a starosty obce při přípravě na mimořádné události a 

při koordinaci záchranných a likvidačních prací 

Na základě zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému orgány 

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

záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva. Odpovědnost za plnění 

těchto úkolů má: 

 Obecní úřad 

 Starosta obce 

Obecní úřad v oblasti přípravy na mimořádné události a provádění záchranných 

a likvidačních prací: 

 organizuje přípravu obce na mimořádné události, 

 podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací s integrovaným 

záchranným systémem, 

 poskytuje hasičskému záchrannému sboru kraje podklady a informace potřebné 

ke zpracování havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu, 

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

s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva, 

Starosta obce při provádění záchranných a likvidačních prací: 
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 zajišťuje varování osob nacházejících se na území obce před hrozícím 

nebezpečím, 

 organizuje v dohodě s velitelem zásahu nebo se starostou obce s rozšířenou 

působností evakuaci osob z ohroženého území obce, 

 organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce, 

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

pomoci. 

K zabezpečení úkolů vyplývajících ze zákona o integrovaném záchranném 

systému může obec využívat celou řadu subjektů, které je oprávněna zřizovat. 

Jde například o technické služby či jiná účelová zařízení anebo specifické subjekty 

přímo či nepřímo určené k řešení mimořádných událostí. Od těchto subjektů může obec 

vyžadovat zajištění záchranných a likvidačních prací (VÍŠEK, 2012, s. 47). 

2.3 Požární ochrana 

Povinnosti obce na úseku požární ochrany jsou stanoveny Zákonem o požární 

ochraně, § 29.  

„Obec a obecní úřad 

(1) Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany 

a) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení 

požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a 

plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu ve svém územním obvodu; členům 

jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za hašení požárů a záchranné práce při 

živelních pohromách a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době poskytuje 

odměnu, 

b) udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, 

c) zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů 

obce, 

d) zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných 

hasičů obce a požární ochrany, 

e) zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, jakož i péči o 

zaměstnance zařazené v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků, členy 

jiných jednotek sborů dobrovolných hasičů obce nebo podniků, popřípadě i o osoby 

vyzvané k poskytnutí osobní pomoci podle § 18, jestliže zasahují za ztížených podmínek 

nebo u déle trvajícího zásahu na území obce, 

f) poskytuje náhradu ušlého výdělku členu jednotky sboru dobrovolných hasičů 

obce, který se ve své pracovní době nebo v době, ze které mu plyne příjem ze samostatné 

činnosti, zúčastní zásahu při požáru nebo jiných záchranných prací při živelních 

pohromách nebo jiných mimořádných událostech nebo nařízeného cvičení anebo 

nařízené odborné přípravy, 

g) zabezpečuje a hradí pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 

preventivní zdravotní prohlídky, 

h) zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně 

bezpečnostních zařízení, zejména pro potřeby svého územního obvodu, 

i) zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany, 
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j) zřizuje ohlašovnu požárů a další místa, odkud lze hlásit požár, 

k) zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a 

stanoví další zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé 

použitelnosti, 

l) umožňuje dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru v katastrálním 

území obce podle nařízení kraje a přispívá na provoz a vybavení těchto jednotek, 

m) spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů k zabezpečení požární 

ochrany; za tím účelem mohou obce soustřeďovat finanční prostředky, 

n) organizuje preventivně výchovnou činnost, 

o) obecně závaznou vyhláškou 

1. vydává požární řád obce, 

2. stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší 

počet osob. 

(2) Obec plní obdobně povinnosti uložené tímto zákonem právnickým osobám a 

podnikajícím fyzickým osobám. 

(3) Obecní úřad na úseku požární ochrany 

a) zajišťuje účast velitelů a strojníků jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 

na jejich odborné přípravě, 

b) zajišťuje úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného 

stavu“(ČESKOSLOVENSKO, 1985). 

 

2.3.1 Jednotky požární ochrany 

Jednotka požární ochrany (dále pouze jednotka PO nebo JPO) je organizovaný 

útvar složený z hasičů, požární techniky a věcných prostředků požární ochrany, který se 

vyznačuje vnitřní hierarchií a dělbou práce. Jednotky PO jsou zřizovány státem, obcemi 

nebo právnickými osobami na základě zákona o požární ochraně. Jejich elementárními 

úkoly a posláním jsou především požární zásah podle příslušné dokumentace požární 

ochrany nebo při nasazování sil a prostředků a na druhém místě také záchranné práce 

při živelních pohromách nejrůznějšího typu a jiných mimořádných událostech. 

Jednou z dalších činností těchto jednotek je rovněž činnost na úseku ochrany 

obyvatelstva (HANUŠKA, 2008). 

2.3.2 Plošné pokrytí jednotek PO 

Principem plošného pokrytí JPO je trvalé zabezpečení veškerého obyvatelstva, 

v rámci celého území České republiky. Není tím ovšem myšleno jejich naprosto 

rovnoměrné rozmístění. Dislokace jednotlivých jednotek je záměrně prováděna 

dle úrovně rizika nebezpečí na konkrétním území a samozřejmě také podle koncentrace 

obyvatelstva. To znamená, že je potřeba vždy dávat do kontextu demografický, 

industriální a přírodní soubor podmínek na daném území České republiky. 

Jedna z definic plošného pokrytí JPO zní takto: „Plošné pokrytí je systém organizace 

jednotek PO pro likvidaci požárů a záchranné práce na celém území republiky. 
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Je zaměřen na vytvoření takových vazeb mezi různými jednotkami PO, které povedou 

k lepší efektivnosti ve využití speciální požární techniky, odbornosti členů jednotek PO 

a účelnějšímu rozdělení dotací obcím pro dobrovolné jednotky PO.“ (HANUŠKA, 

2006, s. 10) 

2.3.3 Rozdělení jednotek PO 

Jednotky PO jsou běžně rozdělovány do sedmi následujících kategorií, přičemž 

poslední je pojmenována jako „Nezařazené“. 

Tab. 1: Kategorie a popis jednotek PO 

Název kategorie Popis 

JPO I 

jednotka HZS ČR, která zajišťuje výjezd jednoho až tří 

družstev o sníženém početním stavu (1+3), družstev (1+5) 

nebo jejich kombinaci, 

poskytuje pomoc obcím speciální a ostatní technikou v 

území své působnosti, 

v místě dislokace plní úkoly místní jednotky PO; u početně 

málo obsazených stanic zpravidla v součinnosti s místní 

jednotkou SDH obce. 

JPO II/1 

jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, 

která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním 

stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem 

obyvatel nad 1000 

JPO II/2 

jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, 

která zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném 

početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s 

počtem obyvatel nad 1000 

JPO III/1 

jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III, 

která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním 

stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem 

obyvatel nad 1000 

JPO III/2 

jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III, 

která zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném 

početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s 

počtem obyvatel nad 1000 

JPO IV 

jednotka hasičského záchranného sboru podniku zřizovaná 

právnickou nebo fyzickou podnikající osobou; poskytuje 

speciální techniku na výzvu OPIS HZS ČR zpravidla na 

základě písemné dohody 

JPO V 

jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO V, 

která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním 

stavu 
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JPO VI 

jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku zřizovaná 

právnickou nebo fyzickou podnikající osobou; poskytuje 

speciální techniku na výzvu OPIS HZS ČR zpravidla na 

základě písemné dohody. 

Nezařazené 

jednotky PO nezařazené do plošného pokrytí. Nezařazená 

jednotka sboru dobrovolných hasičů obce má základní 

početní stav jako jednotka kategorie JPO V. Nezařazené 

jednotky PO se zpravidla zařazují do druhého a vyššího 

stupně poplachu v poplachových plánech. 

 

JPO obcí jsou zahrnuty do systému a plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Jsou významným prvkem při plnění těchto úkolů a výkonnou silou obce při zabezpečení 

ochrany obyvatelstva (VOLF, 2013). 

2.3.4 Stručný nástin vývoje požární ochrany ve městě Odolena Voda 

Dobrovolný hasičský sbor v Odoleně Vodě byl založen na poměry České 

republiky, respektive českých zemí, poměrně pozdě a to v roce 1921 v současné 

městské části Odolena Voda. Sbor fungoval dle platné legislativy jako spolek sboru 

dobrovolných hasičů obce Odolena Voda a byl podporován obcí při své 

činnosti i v materiálním zabezpečení. V části Dolínek vznikl hasičský sbor v roce 1940. 

Po celou dobu existence Československa po II. světové válce existovaly tedy na území 

obce dvě dobrovolné požární jednotky, a to hasičský sbor v Odoleně Vodě a hasičský 

sbor v Dolínku. Techniku získávaly jednotky převážně převodem v té době již starší 

techniky, buď v rámci okresu, nebo od hasičského sboru, který existoval v podniku 

Aero Vodochody. V souvislosti se změnami s nabitím platnosti Zákona č. 133/1985 Sb. 

o požární ochraně tedy fungovaly na území tehdejší obce Odolena Voda dva podle 

tehdejšího názvosloví dobrovolné veřejné požární sbory, které vykonávaly činnost 

souběžně. K další změně došlo po roce 1990, kdy byla sloučením vytvořena jedna 

požární jednotka, a to v městské části Dolínek, jejímiž členy se stali také členové 

tehdejšího sboru dobrovolných hasičů v Odoleně Vodě. Dále se členové sboru 

dobrovolných hasičů v Odoleně Vodě věnovali především preventivní činnosti v obci. 

Jelikož změny po roce 1989 částečně snížily povinnosti i možnosti obce ohledně 

preventivní prohlídkové činnosti a také z důvodů jistého snížení zájmu členů o činnost 

spolku, došlo postupně k zániku sboru dobrovolných hasičů jako spolku místní části 

Odolena Voda a v podstatě veškerou činnost na úseku požární ochrany přebral sbor 

dobrovolných hasičů v Dolínku. Tudíž veškeré členstvo jednotky sboru dobrovolných 

hasičů v současnosti sestává z členů sboru dobrovolných hasičů v Dolínku, který vyvíjí 
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další činnost na úseku preventivně výchovné činnosti, kulturní činnosti, práci s mládeží 

a v neposlední řadě i na údržbě požární techniky a požárních zařízení v obci v rámci 

dobrovolné činnosti tohoto sdružení
4
. 

Obec Odolena Voda v souladu s § 29 a 68 Zák. č.133/1985 Sb. o požární 

ochraně zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Základním dokumentem 

je zřizovací listina, která byla starostkou města podepsána dne 29. 2. 2006 na základě 

rozhodnutí zastupitelstva města Odolena Voda. Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

obce je organizační složkou města a nemá samostatnou právní subjektivitu. 

Obec v souladu se zákonem o požární ochraně zabezpečuje školení členů jednotky, 

materiální a finanční zabezpečení jednotky a další náležitosti. Početní stav členů 

jednotky je stanoven na 16 osob. Všichni členové jednotky podléhají v souladu 

s platnou legislativou zdravotním prohlídkám a povinnému školení. Vedením obce 

je jmenován velitel jednotky, dále tři velitelé družstev, čtyři strojníci a osm hasičů. 

Jako výjezdové vozidlo jednotka v současné době používá CAZ 25 Škoda 706 RTHP, 

u kterého byla provedena částečná generální oprava nástavby v roce 2005, které je již 

poměrně zastaralé. Na rok 2018 byla zastupitelstvem města odsouhlasena v rozpočtu 

částka šesti milionů korun na nákup nového vozidla. V minulosti bylo třikrát žádáno 

o dotaci generálního ředitelství hasičského záchranného sboru, ale bohužel nebylo 

na tuto dotaci dosaženo. Proto se zastupitelstvo města rozhodlo, že bude přistoupeno 

k zakoupení nového vozidla, přestože finanční náklady jsou značné. Jednotka sboru 

dobrovolných hasičů je vedena jako JPO3, tzn. Jednotka požární ochrany s výjezdem 

i mimo obec a je zařazena v požárním poplachovém plánu kraje. Jednotka je využívána 

krajským operačním střediskem k zásahům dle požárního poplachového plánu. 

Kromě základního automobilu je vybavena další požární technikou, například 

motorovým člunem, motorovou pilou, rozbrušovací pilou a dalšími technickými 

prostředky dle norem. Členové jednotky jsou vybaveni osobními ochrannými 

prostředky dle současných nároků. Město Odolena Voda má sjednánu veřejnoprávní 

smlouvu, podle které poskytuje město Odolena voda služby jednotky sboru 

dobrovolných hasičů také obci Panenské Břežany. Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

města Odolena Voda je vedena jako místní jednotka i pro obec Panenské Břežany. 

Další jednotkou požární ochrany v nejbližším okolí obce je hasičský záchranný sbor 

                                                           
4
 Zdrojem informací o historii Dobrovolného hasičského sboru Odolena Voda a Dolínek byly čerpány 

z Knihy zápisů Hasičských sborů Odolena Voda a Dolínek. Nejde o veřejně dostupné dokumenty, které 

jsou po domluvě k nahlédnutí prostřednictvím MěÚ Odolena Voda. 
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podniku Aero Vodochody. U této jednotky požární ochrany je však výjezd omezen 

dobou letového provozu na letišti Vodochody, nelze s ní tedy počítat pro plnohodnotné 

výjezdy ve městě Odolena Voda v kteroukoliv dobu. Další stanice hasičského 

záchranného sboru kraje jsou v Kralupech nad Vltavou, což je přibližně 12 km 

a v Neratovicích, vzdálených zhruba 10 km. Jak se prokázalo v praxi, při vyhlášení 

poplachu pro místní jednotku na území obce, velmi často se stává, že místní jednotka je 

na místě zásahu jako první a dojezdové časy jednotek hasičského záchranného sboru 

kraje se pohybují v rozmezí 10 až 15 minut
5
 (JSDH, 2017). 

2.4 Městská policie 

Počátky městské policie v České republice lze zasadit do poloviny 19. století, 

a to zejména kvůli vydání říšského zákona č. 18/1862, jímž se vyměřovala základní 

pravidla pro činnost obcí a kde se zmiňovala také povinnost zajištění bezpečnosti 

v obci. K tomuto účelu mohla obec vydávat příslušná nařízení, která měla podobu 

policejních řádů a zřizovat zvláštní policejní stráž (VETEŠNÍK, 2013). 

První Československá republika v podstatě převzala právní systém bývalého 

Rakouska-Uherska, který byl v průběhu doby upravován. Po druhé světové válce byl 

zákonem č. 149/1947 Sb., o národní bezpečnosti, kterým byl v ustanovení § 5 odst. 1 

zřízen Sbor národní bezpečnosti jako výkonný orgán správních úřadů národní 

bezpečnosti. Zároveň byla zrušena použivatelnost vládního nařízení ze dne 9. 7. 1942, 

č. 250 Sb., o obecní výkonné policii, ve znění vládního nařízení ze dne 30. 12. 1942, 

č. 34 Sb., z roku 1943 (§ 37 odst. 2 písm. a). Příslušníci bývalé obecní výkonné policie 

se podle § 6 odst. 2 písm. a tohoto zákona včlenili do Sboru národní bezpečnosti. 

Podle § 31 odst. 1 zmíněného zákona místní národní výbory již nemohly napříště 

zřizovat a udržovat bezpečnostní sbory (stráže bezpečnosti) pro své všeobecné úkoly 

národní bezpečnosti (VETEŠNÍK, 2013, s. 20). 

Po společenských změnách po roce 1989 byla obcím vrácena možnost zřizovat 

obecní policii pro zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti v obci. Zřizování a činnost 

městské policie se řídí zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii. Obecní policie 

je orgánem obce, zřizuje ji a zrušuje zastupitelstvo obce obecně závaznou vyhláškou, 

tedy v samostatné působnosti (§ 1 odst. 1 zákona o obecní policii). Tento statut přiznává 

                                                           
5
 Informace uvedené v odstavci výše byly čerpány ze Zprávy velitele JSDH Odolena Voda za rok 2016. 

Dokument slouží vedení města a není veřejně přístupný, ale po domluvě je možné do něj nahlédnout 

prostřednictvím MěÚ Odolena Voda. 
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obecní policii právě zákon o obecní policii, protože ve výčtu orgánů obcí v § 5 obecního 

zřízení není zmíněna. Řízení obecní policie je v působnosti starosty obce, zastupitelstvo 

však může tuto záležitost svěřit některému ze svých členů. Mimo to může plněním 

některých úkolů při řízení policie zastupitelstvo obce pověřit tzv. určeného strážníka. 

Návrh na pověření může podat starosta nebo člen zastupitelstva, který řídí policii. 

Zákon předpokládá, že tento strážník bude plnit pouze určité úkoly (např. v oblasti 

personální, odborné či hospodaření s majetkem), nelze ho tedy pověřit řízením celé 

agendy ani její podstatné části. Na rozdíl od ostatních veřejných sborů je působnost 

obecní policie pojmově omezena na území dané obce. Tento rozsah může být 

modifikován tzv. koordinační veřejnoprávní smlouvou, kterou uzavírají obce 

v samostatné působnosti. Postupují přitom podle § 160 odst. 6 správního řádu 

a § 3a až 3c zákona o obecní policii (MATES, 2011, s. 32-33). 

2.5 Bezpečnostní situace 

Bezpečnostní situace ve městě Odolena Voda je z velké části ovlivněna blízkostí 

hlavního města Prahy a závodem Aero Vodochody. Ve městě Odolena Voda se nachází 

obvodní oddělení Policie České republiky, jehož obvod zahrnuje 24 obcí a početní stav 

příslušníků tohoto oddělení se pohybuje kolem 20. Z těchto údajů vyplývá, že přestože 

se obvodní oddělení nachází na území obce Odolena Voda, nemá Policie České 

republiky dostatečné kapacity k tomu, aby nepřetržitě vykonávala běžnou hlídkovou 

činnost ve městě Odolena Voda. Město tudíž zřídilo podle zákona o obcích a podle 

zákona o obecní policii městskou policii. Městská policie ve městě funguje 

od roku 1992. V počátku činnosti, tj. první zhruba 3 roky, měla tehdejší obecní policie 

Odolena Voda dostatečný stav k tomu, aby pracovala v nepřetržitém, 24 hodinovém 

provozu a tudíž zabezpečovala úkoly, které vyplývají ze zákona o obecní policii, což je 

především zabezpečení veřejného pořádku na území obce. 

2.6 Bezpečnostní hrozby a rizika na území města Odolena Voda 

Při analýze bezpečnostních hrozeb a rizik, která mohou ohrozit bezpečnost 

města Odolena Voda, budu vycházet z dokumentu s názvem Bezpečnostní strategie 

České republiky, který bude následně aplikován na místní podmínky. 

Podle bezpečnostní strategie České republiky lze definovat v rámci celé republiky 

následující bezpečnostní hrozby: 
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1) Oslabování mechanismu kooperativní bezpečnosti. Některé státy usilují 

o revizi stávajícího mezinárodního uspořádání a jsou připraveny k dosažení 

svých mocenských cílů použít metod hybridního válčení, kombinujících 

konvenční i nekonvenční vojenské prostředky s nevojenskými nástroji (mezi 

takové nástroje patří například propaganda využívající jak tradiční, tak nová 

média, zpravodajské dezinformační akce, nejrůznější kybernetické útoky, 

politický či ekonomický nátlak, vysílání nijak neoznačených příslušníků 

ozbrojených sil atd.). Tyto země posilují svůj vojenský potenciál a snaží 

se budovat si sféry vlivu prostřednictvím destabilizace okolních zemí 

a využívání místních konfliktů a sporů. 

2) Nestabilita a regionální konflikty v euroatlantickém prostoru a jeho 

okolí. Nevyřešené konflikty se všemi svými negativními důsledky mohou 

mít přímý i nepřímý vliv na bezpečnost ČR. Spory etnického, teritoriálního 

nebo politického a ekonomického charakteru mají potenciál vyústit 

do ozbrojených konfliktů. 

3) Terorismus. Hrozba terorismu jako metody násilného prosazování 

politických cílů je trvale vysoká. Charakteristickým rysem je existence 

nadnárodních sítí volně propojených skupin nebo i jednotlivců 

(tzv. Lone Wolves), které i bez jednotného velení sdílejí ideologii, cíle 

a plány k jejich naplnění, zdroje a informace. Jsou schopny přímo ohrozit 

lidské životy, zdraví a životní prostředí, ale také kritickou infrastrukturu. 

Celoevropsky významným a narůstajícím bezpečnostním rizikem je fenomén 

tzv. zahraničních bojovníků. 

4) Šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů. Někteří státní i nestátní 

aktéři usilují otevřeně či skrytě o získání zbraní hromadného ničení a jejich 

nosičů. Šíření těchto prostředků může mít závažné důsledky pro bezpečnost 

v euroatlantickém prostoru. Specifickou hrozbu pak představuje možné 

použití balistických řízených střel a řízených střel s plochou dráhou letu 

nesoucích konvenční nebo nekonvenční nálož. Schopnost těchto prostředků 

zasáhnout z velké vzdálenosti území ČR nebo jejích spojenců, klade vysoké 

nároky na aktivní i pasivní protiopatření. 

5) Kybernetické útoky. Kybernetický prostor je velmi specifický neexistencí 

geografických hranic a relativizací vzdálenosti mezi zdroji hrozeb 

a potenciálním cílem. Díky své asymetričnosti pak umožňuje státním 
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i nestátním aktérům poškodit strategické a významné zájmy ČR bez využití 

konvenčních prostředků. Neustále se zvyšuje počet a sofistikovanost 

kybernetických útoků proti veřejné a soukromé sféře. Tyto útoky mohou 

způsobit selhání zejména komunikačních, energetických a dopravních sítí 

či dopravních procesů, průmyslových nebo finančních systémů, což má za 

následek významné hmotné škody. Závislost ozbrojených sil státu 

na informačních a komunikačních systémech může mít vliv 

na obranyschopnost státu. S kybernetickými útoky zároveň úzce souvisí 

problematika politické a ekonomické špionáže. 

6) Negativní aspekty mezinárodní migrace. Zvyšuje se počet lokálních 

ozbrojených konfliktů, což vyvolává zvýšení míry nelegální migrace, která je 

následně zdrojem či katalyzátorem řady bezpečnostních problémů. 

Nicméně i nedostatečná integrace zcela legálních migrantů může být 

zdrojem sociálního napětí. Tato skutečnost pak může vést i k nežádoucí 

radikalizaci členů těchto přistěhovaleckých komunit. 

7) Extremismus a nárůst interetnického a sociálního napětí. 

Existence sociálně vyloučených lokalit a sociálních skupin se spolupodílí na 

vytváření kriminogenního prostředí, vyvolává interetnické a sociální napětí, 

kterého následně využívají nejrůznější extremistické skupiny. 

8) Organizovaný zločin, zejména závažná hospodářská a finanční 

kriminalita, korupce, obchodování s lidmi a drogová kriminalita. 

Širší rozměr získává v současném bezpečnostním prostředí organizovaný 

zločin, který prostřednictvím obchodních i osobních vztahů překračuje 

hranice států. Narůstá schopnost kriminálních sítí narušovat instituce 

a hodnoty právního státu, infiltrovat orgány státní správy a ohrožovat 

bezpečnost občanů. Často se tak děje prostřednictvím korupce. 

Organizovaný zločin společně s korupčními praktikami může nabýt podoby 

vlivových, klientelistických, nebo korupčních sítí a vést k podkopání 

samotných základů společnosti. Výsledkem může být ztráta důvěry občana 

v poctivost a nestrannost fungování veřejných institucí, pokřivení tržních 

vazeb, ekonomický úpadek a destabilizace státu. Nejasná hranice mezi 

politickou a kriminální motivací živenou korupcí navíc často vede 

k propojování struktur organizovaného zločinu s teroristickými sítěmi. 
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9) Ohrožení funkčnosti kritické infrastruktury. Kritická infrastruktura je 

klíčovým systémem prvků, jejichž narušení nebo nefunkčnost by mělo 

závažný dopad na bezpečnost a ekonomiku státu a hlavně na zabezpečení 

základních životních potřeb obyvatelstva. S ohledem na vysoký stupeň 

vzájemného propojení jednotlivých odvětví je kritická infrastruktura 

ohrožena komplexně, a to přírodními, technologickými a asymetrickými 

hrozbami. Zejména funkčnost energetické infrastruktury je ohrožována 

jak politickými tlaky, tak hrozbami kriminální podstaty. Příkladem takového 

typu ohrožení může být politicky motivovaná manipulace s dodávkami 

strategických surovin, dále vstup cizího kapitálu s potenciálně rizikovým 

původem do kritické infrastruktury ČR, sabotáže, kybernetické útoky 

a v neposlední řadě hospodářská kriminalita. 

10) Přerušení dodávek strategických surovin a energie. V rychle se měnícím 

světě nabývají otázky zajištění energetické a surovinové bezpečnosti stále 

více na významu. Soutěžení o přístup ke zdrojům strategických, zejména 

energetických surovin, se stává nedílnou součástí mezinárodních vztahů. 

Prioritou je vytvářet předpoklady pro nepřerušované diverzifikované 

dodávky strategických surovin a v domácím prostředí pak předpoklady 

pro stabilní dodávky elektrické energie a pro tvorbu strategických rezerv 

státu. Rostoucí důležitost má i oblast potravinové bezpečnosti a zajištění 

přístupu ke zdrojům pitné vody. 

11) Pohromy přírodního a antropogenního původu a jiné mimořádné 

události. Důsledkem extrémních projevů počasí jsou pohromy přírodního 

a antropogenního původu, které mohou mít kromě ohrožení bezpečnosti, 

životů a zdraví obyvatel, jejich majetku a životního prostředí, dopad také 

na ekonomiku země, zásobování surovinami, vodou či poškození kritické 

infrastruktury. Šíření infekčních nemocí s pandemickým potenciálem 

zvyšuje zranitelnost populace a klade větší nároky na ochranu veřejného 

zdraví a zajištění poskytování zdravotní péče (MINISTERSTVO 

ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR, 2015). 

Mnohé z těchto hrozeb se mohou vyskytovat v prostoru celé republiky a město 

jako takové se s nimi nemá šanci vyrovnat vlastními silami. Analýza, která 

je předmětem praktické části této diplomové práce, bude tedy zaměřena pouze 
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na některé z nich, a to na ty, na jejichž řešení se může město podílet anebo si vytvořit 

mechanismy, aby těmto hrozbám dokázalo čelit samostatně. Do této oblasti patří 

například hrozba ohrožení funkčnosti kritické infrastruktury. V rámci České republiky 

se jedná o kritickou infrastrukturu, jejíž funkčnost má dopad na fungování celého státu. 

Lze však určit prvky kritické infrastruktury, které mají dopad přímo na samotné město. 

Zde lze uvést v první řadě vodárnu zabezpečující zásobování obyvatel města pitnou 

vodou, dále čistírnu odpadních vod, zdravotní středisko a městský úřad. Nefunkčnost 

těchto zařízení by měla zásadní dopad na funkci města a život jeho obyvatel. Z tohoto 

důvodu je nutné, aby se vedení města zabývalo zajištěním funkce těchto zařízení také 

v případě jejich ohrožení, respektive nahrazení jejich funkce nouzovými prostředky. 

S tím úzce souvisí další hrozba, kterou představuje přerušení dodávek strategických 

surovin nebo energie. V konkrétním případě města Odolena Voda lze uvažovat o riziku 

výpadku dodávky elektrické energie ve velkém rozsahu, tzv. blackout, který by měl 

zásadní dopad na fungování základních funkcí města a v konečném důsledku 

samozřejmě také na život obyvatel. V případě blackoutu je nutno počítat se situací, 

kdy by bylo přerušeno zásobování obyvatelstva teplem, pitnou vodou, bylo by narušeno 

fungování městského úřadu, základní a mateřské školy, zásobování, včetně zásobování 

potravinami, nefungovalo by zdravotní středisko a v podstatě všechny ostatní služby 

obyvatelstvu. Je otázkou, které z těchto problémů jsou nejdůležitější, na řešení kterých 

z nich by se město mohlo spolehnout na pomoc státu a řešení kterých by se mohlo 

pokusit provést samostatně. 

Dalšími hrozbami, které se města bezprostředně týkají a jejichž řešení 

je částečně v jeho kompetenci, jsou pohromy přírodního a antropogenního původu a jiné 

mimořádné události. Zde je možné uvést zejména požáry, úniky nebezpečných látek, 

mimořádné události přírodního charakteru, v tomto konkrétním případě především 

v důsledku vichřic, a podobně. 

Vzhledem k poloze města, které je v dostatečné vzdálenosti od větších vodních 

toků, není aktuální ohrožení povodní. Výjimku představují záplavy v důsledku 

například přívalových srážek, nebo poškození hrází čenkovských rybníků, kde 

by mohlo dojít k ohrožení místní části Čenkov. 

Další zdroj rizika představuje katastrem města probíhající dálnice D8, kde může 

dojít k havárii dopravního prostředku přepravujícího nebezpečné látky. V lepším 
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případě tak může dojít k poškození životního prostředí, a v horším ohrožení přímo 

obyvatelstva města uniklou nebezpečnou látkou. 

Ve vzdálenosti do 10 km od katastru města se nacházejí dva chemické závody, 

kterými jsou Kaučuk v Kralupech nad Vltavou
6
 a Spolana v Neratovicích

7
. 

Město Odolena Voda není zahrnuto do havarijních plánů těchto podniků, je však 

připojeno k varovnému systému Spolany Neratovice a při masivním úniku, například 

plynného chloru a nepříznivém větru může dojít k zasažení katastru města uniklou 

látkou z tohoto podniku. 

Dále se zhruba 6 km jižně od města Odolena Voda nachází Ústav jaderného 

výzkumu v Řeži u Prahy
8
. Přestože jaderná zařízení jsou v současné době velice dobře 

zabezpečená, nelze vyloučit havárii většího či menšího rozsahu. Poučením mohou být 

minulé havárie na těchto zařízeních, například havárie v jaderné elektrárně Černobyl, 

v jaderné elektrárně v japonské Fukušimě a další. Lze konstatovat, že přes přísná 

bezpečnostní opatření není možné tyto havárie zcela vyloučit. To znamená, že je nutno 

uvažovat i s možností havárie v Řeži a zahrnout toto riziko do bezpečnostních hrozeb, 

které nelze pro město Odolena Voda vyloučit. 

  

                                                           
6
 Webová stránka společnosti SYNTHOS Kralupy a.s.: https://www.synthosgroup.com/grupa-

synthos/grupa/synthos-kralupy/. 
7
 Webová stránka společnosti Spolana, a. s.: http://www.spolana.cz/CZ/Stranky/default.aspx. 

8
 Více o společnosti ÚJV, Řež, a. s. na jejích webových stránkách: https://www.ujv.cz/. 

https://www.synthosgroup.com/grupa-synthos/grupa/synthos-kralupy/
https://www.synthosgroup.com/grupa-synthos/grupa/synthos-kralupy/
http://www.spolana.cz/CZ/Stranky/default.aspx
https://www.ujv.cz/
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3. Cíl práce 

Cílem práce je provést rozbor současného stavu zajištění bezpečnosti města 

Odolena Voda a následně podrobit současnou úroveň opatření SWOT analýze. 

Na základě výsledků a závěrů této analýzy budou navržena opatření, která by mohla 

vést ke zlepšení současného stavu. Z dosavadních zkušeností lze odvodit, že přestože je 

současný stav na celkem dobré úrovni, objevují se určité nedostatky. Příkladem může 

být nedostatečnost vybavení jednotky požární ochrany, rezervy v práci městské policie, 

vyplývající především z nízkých početních stavů a konečně i v organizační práci 

na úseku bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. 
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4. Praktická část 

4.1 Charakteristika JSDH města Odolena Voda 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů byla zřízena městem Odolena Voda na 

základě povinnosti dle § 29 a 68 zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně. 

Základním dokumentem každé JSDH je Zřizovací listina, která byla v případě sboru 

dobrovolných hasičů města Odolena Voda podepsána starostkou města dne 

29. 2. Roku 2006 s účinností od 1. 3. 2006. O zřízení JSDH rozhodlo zastupitelstvo 

města Odolena Voda o dva dny dříve. Jednotka je jednou z organizačních složek města, 

nemá právní subjektivitu, a tudíž nemůže nabývat svým jménem práv a zavazovat se 

a samozřejmě není samostatnou účetní jednotkou. Rozpočet jednotky je součástí 

rozpočtu města, v němž je také každoročně stanovován a případně upravován. 

Dle poplachového plánu kraje spadá JSDH Odolena Voda do kategorie JPO III/1 

s plánovaným počtem 12 členů. Faktický stav je však po dohodě se zřizovatelem vyšší, 

a sice 16 členů, z nichž je jeden velitelem jednotky, tři jsou veliteli družstev, dále jsou 

mezi nimi čtyři strojníci a osm hasičů. 

Jako výjezdové vozidlo používá JSDH města Odolena Voda stroj CAS25 Škoda 

706 RTHP
9
. Tento požární automobil je po částečné generální opravě nástavby 

z roku 2005. 

Každý člen jednotky disponuje následujícími prostředky věcného vybavení:  

 Pracovní stejnokroj PSII
10

 

 Zásahový oblek s protipožární odolností IV 

 Pracovní a zásahové rukavice 

 Kožená zásahová holeňová obuv 

 Zásahová přilba Schubert F220 

 Celoobličejová panoramatická kandahárová izolační maska Auer 

 Zásahový opasek včetně sekyry a karabiny 

 Kukla 

Jako spojové prostředky je jednotkou využíváno následující: 

                                                           
9
 Popis vozidla s doprovodnými fotografiemi lze nalézt například na této adrese: 

https://www.pozary.cz/clanek/1280-cas-25-s-706-rthp/.  
10

 Podobu a parametry pracovního stejnokroje PSII určuje Vyhláška Ministerstva vnitra ze dne 21. října 

1999 o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany. Text vyhlášky je dostupný zde: 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3303. 

https://www.pozary.cz/clanek/1280-cas-25-s-706-rthp/
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3303
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 Systém vyrozumění Kanga+
11

, který pomocí datové věty rozesílá 

informaci o výjezdu jako SMS na mobilní telefon jednotlivým členům 

a zároveň tiskne v hasičské zbrojnici příkaz k výjezdu 

 Vozidlovou radiostanici zn. Motorola 

 6 ks ručních radiostanic zn. Motorola 

Mezi další technické prostředky JSDH města Odolena Voda patří: 

 4 ks přetlakový dýchací přístroj Fenzi s náhradními ocelovými lahvemi 

 1 ks nafukovací motorový člun  

 2 ks elektrocentrála 

 1 ks plovoucí čerpadlo 

 2 ks elektrické ponorné čerpadlo 

 1 ks přenosné kalové čerpadlo 

 1 ks přetlakový ventilátor 

 4 ks suchý neoprenový oblek 

 1 ks záchytná vana skládací 

 2 ks motorová pila 

 1 ks nosítka  

 1 ks osvětlovací balon 

 6 ks osobní svítilna Survivor LED 

 6 ks svítilna přilbová Adalit 

Vybavení JSDH je na poměrně dobré úrovni ovšem s výjimkou techniky, 

konkrétně zásahového automobilu. V současnosti používané požární vozidlo CAS25 

Škoda 706 RTHP nevyhovuje požadavkům na moderní techniku a jeho technický stav 

odpovídá stáří. Jednotka PO také nedisponuje dopravním automobilem. Úroveň odborné 

přípravy všech členů jednotky je velmi dobrá. Kladem je bezesporu také fakt, že zhruba 

třetinu členů představují profesionální hasiči. Což se ovšem může stát nevýhodou 

v době vyhlášení krizových stavů (POLÁK, 2016). 

                                                           
11

 Zařízení je podrobně popsáno například v tomto manuálu: 

http://media0.wgz.cz/files/media0:50ffea95735d4.pdf.upl/Kanga%2B%20manual.pdf. 

http://media0.wgz.cz/files/media0:50ffea95735d4.pdf.upl/Kanga%2B%20manual.pdf
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4.2 Obvodní oddělení Policie ČR a statistika
12

  

Územní obvod OOP Odolena Voda
13

 se rozkládá na 110 km
2
 a je tvořen celkem 

24 obcemi s celkovým počtem 27 552 k trvalému pobytu přihlášených občanů České 

republiky. Systemizovaný stav je 24 policistů. V průběhu roku 2016 tento stav nebyl 

vždy zcela naplněn, neboť, stejně jako v minulých letech, došlo k odchodům policistů 

jednak mimo Středočeský kraj do místa bydliště a jednak ve dvou případech na SKPV. 

Skutečný stav policistů se pohyboval kolem 20 policistů včetně vedoucího pracovníka 

a zástupce. 

Tab. 2: Přehled o zjištěné trestné činnosti v letech 2012-2016 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Nápad celkem 643 760 536 456 467 

Objasněno celkem 309 343 209 213 201 

Objasněnost v % 48,06 45,13 38,99 46,71 43,04 

Zkrácená přípravná řízení 143 139 104 98 68 

 

Tab. 3: Porovnání vybraných druhů trestné činnosti za roky 2012-2016 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Obecná celkem 498 627 437 343 354 

Obecná objasněno 200 235 135 135 120 

Násilná celkem 29 32 30 26 19 

Násilná objasněno 28 21 17 20 10 

Majetková celkem 372 501 341 259 251 

Majetková objasněno 90 127 58 67 45 

Ostatní celkem 95 91 59 55 83 

Ostatní objasněno 81 87 54 48 65 

 

Z výše uvedených přehledů je zřejmé, že v roce 2016 došlo k nízkému nárůstu 

nápadu trestné činnosti páchané v rámci služebního obvodu OOP Odolena Voda oproti 

roku 2015, což je stále znatelný pokles oproti rokům předchozím. Procento objasněnosti 

sice pokleslo, nicméně stále přesahuje hranici 40 %, což lze považovat za uspokojivé. 

Jako pozitivní lze vnímat fakt, že došlo k poklesu případů vloupání do novostaveb 

a do rekreačních objektů. Nadále však přetrvává problematika vloupání do motorových 

vozidel a krádeží motorových vozidel. 

                                                           
12

 Zdrojem dat pro tuto podkapitolu byl dokument Zpráva o bezpečnostní situaci v územním obvodu OOP 

Odolena Voda za rok 2016. Dokument není veřejně přístupný a vypracovává ho OOP Odolena Voda pro 

vedení města. Tato konkrétní zpráva byla vytvořena 21. 1. 2017. 
13

 Webová stránka OOP Odolena Voda na webu Policie ČR: http://www.policie.cz/clanek/oop-odolena-

voda-oop-odolena-voda.aspx. 

http://www.policie.cz/clanek/oop-odolena-voda-oop-odolena-voda.aspx
http://www.policie.cz/clanek/oop-odolena-voda-oop-odolena-voda.aspx
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Policisty OOP Odolena Voda bylo v rámci výkonu služby v roce 2016 zjištěno 

celkem 46 případů řízení motorového vozidla pod vlivem návykové látky, z čehož 

21 řidičů se tak dopustilo trestného činu a 25 řidičů bylo oznámeno pro přestupek. 

Bylo zadrženo celkem 8 řidičských průkazů. 

Při výkonu služby bylo v roce 2016 vypátráno celkem 19 hledaných osob. 

Dále bylo 9 osob zatčeno na příkaz soudu a 4 osoby dodány do výkonu trestu. 

Z důvodu páchání trestné činnosti bylo zadrženo 21 osob. Dále bylo 29 osob zajištěno 

z důvodu protiprávního jednání k podání vysvětlení. 

Celkem bylo řešeno 892 přestupků. Z toho 483 přestupků bylo řešeno 

v blokovém řízení a 223 přestupků bylo oznámeno správním orgánům. V blokovém 

řízení byly uloženy pokuty v celkové částce 126 700 Kč. 

V roce 2016 organizovalo a uskutečnilo OOP Odolena Voda tři bezpečnostní 

akce zaměřené na pátrání po pachatelích trestné činnosti, osobách a věcech, dvě 

bezpečnostní akce na kontrolu podávání alkoholu mládeži a dvě na kontrolu 

ubytovacích zařízení zaměřenou na pobyt cizinců. Dále se policisté OOP Odolena Voda 

účastnili vyhlášených dopravně bezpečnostních akcí a dalších akcí v rámci 

Územního odboru Praha-venkov-východ. Ve spolupráci s obecní policií Líbeznice a 

Zdiby a Městskou policií Odolena Voda pak byly plněny úkoly při zajištění veřejného 

pořádku při konání místních akcí v obcích. 

Na velmi dobré úrovni byla v roce 2016 také spolupráce s Obecní policií 

Líbeznice, která v průběhu roku aktivně spolupracovala s OOP Odolena Voda jak na 

řešení problematiky veřejného pořádku a dopravy v obcích, tak na objasňování trestné 

činnosti. Rovněž spolupráce s Městskou policií Odolena Voda a Obecní policií Zdiby 

byla na dobré úrovni. V rámci svých možností aktivně spolupracuje i strážník 

Obecní policie Hovorčovice. 

Tab. 4: Rozbor trestné činnosti za roky 2012-2016 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Spácháno celkem 99 118 76 64 51 

Objasněno přímo 14 14 9 5 5 

Objasněno dodatečně 31 43 26 31 19 

V rámci území města Odolena Voda byla v roce 2016 zaznamenána různorodá 

trestná činnost, kdy žádná z forem nepřevyšuje ostatní. Z celkového počtu 

27 neobjasněných trestných činů jsou dosud v šetření 2 případy, u kterých je vysoká 
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pravděpodobnost jejich objasnění. Došlo k dalšímu poklesu tzv. autokriminality, 

kdy bylo zaznamenáno celkem 6 případů, z nichž jeden byl objasněn. 

V roce 2016 došlo k poklesu nápadu trestné činnosti na území města i mírnému 

poklesu počtu objasněných skutků. Došlo k navýšení případů poškození cizí věci 

postříkáním barvou, těchto případů bylo celkem 5, z nichž 3 byly objasněny. 

Dále z objasněných případů lze uvést 3 případy nebezpečného vyhrožování, 1 případ 

krádeže kabelky, 1 případ výtržnictví a 1 případ odcizení katalyzátoru z nákladního 

vozidla. Dále byly zjištěny 2 případy ohrožení pod vlivem návykové látky a 1 případ 

drogové kriminality. Objasněnost na území města Odolena Voda činí za rok 2016 

celkem 47,05 %. 

V roce 2016 nadále pokračovala dobrá spolupráce mezi OOP Odolena Voda 

a Městskou policií Odolena Voda, zejména při odhalování trestné činnosti páchané 

místními občany, kdy je uplatňována místní a osobní znalost strážníků. Ve spolupráci 

byl rovněž zajištěn dohled nad veřejným pořádkem v době konání kulturních akcí 

v obci. V několika případech došlo k využití kamerového systému pro zjišťování 

poznatků ohledně pohybu podezřelých osob v místech, která jsou monitorována. 

Bohužel došlo k obměně strážníků a ne vždy byl jejich početní stav ideální 

(OOP Odolena Voda, 2017). 

4.3 Městská policie Odolena Voda 

Městská policie byla v Odoleně Vodě
14

 zřízena v roce 1992 a od té doby prošla 

dalším vývojem. V jistou dobu zajišťovala 24 hodinovou službu, ale po zhruba dvou 

letech fungování bylo přistoupeno k redukci počtu strážníků. V současné době činí 

početní stav 6 strážníků, což nejen že neumožňuje zavedení 24 hodinové služby, 

ale klade vysoké nároky na to, aby městská policie dokázala naplnit všechny úkoly, 

které jsou po ní vyžadovány. Zároveň jsou s 5 okolními obcemi uzavřeny veřejnoprávní 

smlouvy
15

 o poskytování služeb městské policie. Městská policie disponuje vozidlem 

Dacia Duster, radarem na měření rychlosti, pomůckami pro odchyt toulavých psů 

a další potřebnou výzbrojí a výstrojí. Činnost městské policie je níže zmapována 

v hlášeních a výkazech o činnosti městské policie pro vedení města.  

                                                           
14

 Informace o Městské policii Odolena Voda jsou umístěny na webu města Odolena Voda: 

http://www.odolenavoda.cz/cs/bezpecnost/Mestska-policie/. 
15

 Jde o obce: Úžice, Veliká Ves, Postřižín, Dřínov, Panenské Břežany 

http://www.odolenavoda.cz/cs/bezpecnost/Mestska-policie/
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4.3.1 Činnost MěP Odolena Voda v letech 2014-2016 

V následující tabulce je uveden přehled přestupků, řešených MěP Odolena Voda 

v roce 2014. Naprosto převažují přestupky překročením maximální rychlosti 

v dopravním provozu. Následuje několik málo přestupků proti veřejnému pořádku, 

z nichž 3 byly oznámeny příslušnému dalšímu orgánu. Následují 3 přestupky proti 

majetku a po dvou přestupcích na ochranu před alkoholismem a toxikomaniemi a proti 

občanskému soužití. 

Tab. 5: Přehled přestupků za rok 2014 

Celkový počet přestupků v blokovém řízení 407 

* 

V plynulosti a bezpečnosti provozu mimo 

překročení rychlosti 
15 

* 

V plynulosti a bezpečnosti provozu při překročení 

max. rychlosti 
377 

* 

Přestupky na ochranu před alkoholismem a 

toxikomaniemi 
2 

* Přestupky proti veřejnému pořádku 8 

* Přestupky proti občanskému soužití 2 

* Přestupky proti majetku 3 

Celkový počet přestupků oznámených příslušnému orgánu 83 

* 

V plynulosti a bezpečnosti provozu mimo 

překročení rychlosti 
0 

* 

V plynulosti a bezpečnosti provozu při překročení 

max. rychlosti 
78 

* 

Přestupky na ochranu před alkoholismem a 

toxikomániemi 
2 

* Přestupky proti veřejnému pořádku 3 

 

Mezi dalšími činnostmi MěP v roce 2014 lze uvést odchycení celkem 

18 toulavých psů, z nichž 11 se podařilo vrátit zpět majitelům, dále zjištění 

celkem 6 trestných činů, které byly následně oznámeny PČR. Také byly zajištěny 

celkem 2 osoby v pátrání PČR a ve spolupráci s PČR byly odhaleny 4 trestné činy. 

MěP Odolena Voda se podílela na operativním šetření k trestným činům 

a k přestupkovému jednání ve spolupráci s přestupkovou komisí MěÚ Odolena Voda. 

Celkově bylo objasněno 5 případů vandalství s následným vyrovnáním škod (MĚSTSKÁ 

POLICIE ODOLENA VODA, 2015). 

Statistika přestupků řešený MěP za rok 2015 je uvedena v tabulce č. 6. Podobně 

jako v roce 2014, i v roce 2015 vysoce převažovaly dopravní přestupky překročením 

nejvyšší povolené rychlosti. Zvýšil se však počet ostatních dopravních přestupků 

a přibyly rovněž přestupky proti pořádku ve státní správě, kterých bylo celkem 24, 
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z nichž však pouze 2 byly oznámeny dalším orgánům státní správy. Z celkového počtu 

371 přestupků, bylo 202 vyřešeno domluvou bez uložení sankce. 

Tab. 6: Přehled přestupků za rok 2015 

Celkový počet přestupků projednaných v blokovém řízení 371 

* 

Z toho přestupky překročení nejvyšší dovolené 

rychlosti 
209 

* 

Z toho ostatní přestupky v dopravě (zejména 

špatné stání, či stání na chodníku, případně stání v 

protisměru nebo v křižovatce) 

131 

* Přestupky proti veřejnému pořádku 3 

* 

Přestupky na ochranu před alkoholismem a jinými 

toxikomaniemi 
1 

* Přestupky proti majetku 3 

* 

Přestupky proti pořádku ve státní správě, tzn. 

Přestupky porušující obecně závazné vyhlášky 

města (pobíhající psi, stání na zeleni, apod.) 

24 

Přestupky oznámené místně příslušným orgánům státní 

správy 
48 

* 

Z toho přestupky překročení nejvyšší dovolené 

rychlosti 
11 

* 

Z toho ostatní přestupky v dopravě (zejména 

špatné stání, či stání na chodníku, případně stání v 

protisměru nebo v křižovatce) 

33 

* Přestupky proti majetku 2 

* 

Přestupky proti pořádku ve státní správě, tzn. 

Přestupky porušující obecně závazné vyhlášky 

města (pobíhající psi, stání na zeleni, apod.) 

2 

Oznámené jiné správní delikty příslušným správním orgánům 
12 

* Podle zákona o obcích 3 

* Podle tabákového zákona 0 

* Podle zákona o pozemních komunikacích 9 
Přestupky, které byly vyřešeny domluvou, tedy bez uložení 

sankce 
202 

 

Dále bylo v roce 2015 strážníky MěP Odolena Voda odchyceno 23 psů, 

kdy 6 z nich bylo umístěno do útulku v Mělníce a v Kralupech nad Vltavou, ostatní 

se podařilo vrátit zpět k majitelům. Do útulku bylo rovněž umístěno 6 koťat, která byla 

nalezena v papírové krabici a předána MěP Odolena Voda. Hlídka se účastnila odchytu 

pštrosa, který byl však neúspěšný a skončil jeho smrtí. Dále v tomto roce probíhal také 

odchyt kozla a několika hus, což bylo poměrně problematické vzhledem k blízkosti 

dálnice D8. V roce 2015 byla PČR oznámena celkem 3 důvodná podezření ze spáchání 

trestného činu, dále bylo hlídkami MěP řešeno 6 cyklistů, kdy 4 před jízdou požili 

alkoholické nápoje a u 2 byla zjištěna přítomnost jiných návykových a psychotropních 
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látek. Všechny tyto případy byly postoupeny do správního řízení příslušným správním 

orgánům. Ve dvou případech byly předány PČR 2 osoby, které řídili vozidla 

s vysloveným zákazem řízení motorových vozidel, a v jednom případě byl hlídkou 

kontrolován řidič pod vlivem alkoholu, který byl rovněž předán PČR. 

V průběhu celého roku pak proběhlo několik přednášek v mateřských školách 

i na základní škole. U nejmladších a mladších žáků byly zaměřeny zejména na bezpečné 

chování v silničním provozu. U starších žáků bylo zmíněno také téma drogové 

problematiky, nebezpečí závislosti a škodlivosti kouření a požívání alkoholických 

nápojů (MĚSTSKÁ POLICIE ODOLENA VODA, 2016). 

V tabulce č. 7 je uveden statistika přestupků řešených MěP Odolena Voda v roce 

2016. Došlo k poměrně značnému snížení celkového počtu těchto přestupků. 

Ovšem rozdělení podle typu přestupků je v podstatě stejné jako v předešlých letech, 

největší podíl na nich má překročení nejvyšší dovolené rychlosti na pozemních 

komunikacích a další dopravní přestupky. 

Tab. 7: Přehled přestupků za rok 2016 

Celkový počet přestupků projednaných v blokovém řízení 224 

* 

Provozu na pozemních komunikacích (vyjma 

překročení nejvyšší dovolené rychlosti) 
146 

* 

Z toho přestupků spáchaných překročením 

nejvyšší dovolené rychlosti 
54 

* 

Z toho přestupků na úseku ochrany před 

alkoholismem a jinými toxikomaniemi 
4 

* Z toho přestupků proti veřejnému pořádku 8 

* Z toho přestupků proti majetku 3 

* Z toho ostatních 9 

Celkový počet podezření ze spáchání přestupků oznámených 

přísl. orgánům 
43 

* 

Provozu na pozemních komunikacích (vyjma 

překročení nejvyšší dovolené rychlosti) 
26 

* 

Z toho přestupků spáchaných překročením 

nejvyšší dovolené rychlosti 
9 

* Z toho přestupků proti veřejnému pořádku 1 

* Z toho přestupků proti majetku 1 

* Z toho ostatních 6 

Celkový počet podezření ze spáchání jiných správních deliktů 

oznámených přísl. orgánům 
24 

* 

Z toho jiné správní delikty podle zákona o 

pozemních komunikacích 
24 

Celkový počet důvodných podezření ze spáchání trestného 

činu oznámených Policii ČR 
1 



41 
 

Počet případů použití služební zbraně strážníkem 1 

* Z toho oprávněné 1 

Celková výše pokut uložených v blokovém řízení strážníky 65 900 Kč 

Finanční náklady na činnost obecní policie za kalendářní rok 2 772 018 Kč 

Počet obcí, se kterými byla uzavřena veřejnoprávní smlouva 

podle § 3 a z.o obecní policii 
4 

Počet výjezdů obecní policie na žádost Policie ČR 13 

Počet zjištěných osob řídících pod vlivem alkoholu 2 

Počet odchycených zvířat 14 

Za rok 2016 bylo odchyceno celkem 14 zvířat, PČR bylo oznámeno jedno 

důvodné podezření ze spáchání trestného činu a v jednom případě použil strážník MěP 

oprávněně služební zbraň. Dále byly zjištěny dvě osoby řídící motorové vozidlo pod 

vlivem alkoholu a ve 13 případech vyjela MěP Odolena Voda na žádost PČR 

(MĚSTSKÁ POLICIE ODOLENA VODA, 2017). 

Přesto, že činnost obecní policie byla vždy hodnocena kladně, přistoupilo 

městské zastupitelstvo k redukci stavu strážníků obecní policie na současný stav, kdy je 

strážníků obecní policie 6, což je počet, který je zcela nedostatečný pro zabezpečení 

nepřetržité 24 hodinové služby. Strážníci obecní policie pracují ve 12 hodinových 

směnách, a to převážně v denních hodinách a noční služby vykonávají pouze 

ve vybraných dnech, například o víkendech, nebo v době, kdy se předpokládá konání 

akcí, kde se bude shromažďovat větší počet osob, a tudíž by mohlo dojít k narušení 

veřejného pořádku. Činnost městské policie Odolena Voda je velmi kladně hodnocena 

i příslušníky Policie České republiky. V současné době má město Odolena Voda 

veřejnoprávní smlouvy se čtyřmi obcemi v okolí, kde vykonávají službu strážníci 

městské policie Odolena Voda. Výkon služby nejen v samotném městě, ale i v těchto 

obcích je na hranici možností současné městské policie. Lze se tedy domnívat, že právě 

omezená činnost, co se týče nepřetržité služby, je velmi omezujícím faktorem v činnosti 

městské policie Odolena Voda. Toto se projevuje i na připomínkách občanů, kdy občas 

dochází ke stížnostem, že městská policie není pro občany dostupná právě v době, 

kdy není vykryta služba strážníků. Další problém lze spatřovat v tom, že městská policie 

již nezabezpečuje pult centrální ochrany. Tato služba byla zajišťována v době, 

kdy městská policie sloužila ve 24 hodinovém provozu a byla poskytována nejen městu 

Odolena Voda (ZŠ, MŠ, MÚ, Městská knihovna Odolena Voda atd.), ale i dalším 

subjektům. Pult centrální ochrany je tudíž svěřen soukromé firmě, což stojí město 

nemalé finanční prostředky a zatím není vůle ke změně. Částečně k tomu přispívá také 
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současná bezpečnostní situace ve městě, kdy se počet řešených případů snižuje. 

Tento trend lze pozorovat ze zprávy obvodního oddělení policie České republiky 

Odolena Voda a také ze statistik městské policie. Bohužel si vedení města patrně 

dostatečně neuvědomuje úkoly městské policie, zejména z hlediska preventivní činnosti. 

Již samotná přítomnost městské policie může mít kladný vliv na počet případů, které 

je třeba řešit. V souvislosti s rozvojem obce, jmenovitě s výstavbou průmyslové zóny 

v blízkosti obce a dalšímu zvyšování počtu obyvatel, by se mohla situace zhoršit. 

4.4 Nejvýznamnější bezpečnostní hrozby na území města Odolena Voda 

4.4.1 Požár 

Vzhledem k charakteru zástavby ve městě Odolena Voda a dosavadním 

zkušenostem, je požární riziko na území města na běžné úrovni. Největší nebezpečí 

představují požáry v bytových domech, dále existuje riziko vzniku požáru v základní 

škole, mateřské škole a v domě s pečovatelskou službou. Na území města se nachází 

větší počet šesti a více podlažních bytových domů, u kterých se při vzniku požáru 

objevují komplikace s ohrožením velkého počtu osob, zejména jejich záchranou, 

evakuací a následným náhradním ubytováním. Dalším, v tomto ohledu nebezpečným 

objektem je komplex budov Základní školy Vítězslava Hálka, která slouží jako spádová 

i pro okolní obce. V současné době se nachází na hranici kapacity a navštěvuje ji přes 

700 žáků, což v případě evakuace představuje velký problém. Ve škole probíhají 

pravidelné nácviky pro případ požáru ve spolupráci s místní jednotkou požární ochrany. 

Totéž lze konstatovat i o komplexu budov Mateřské školy. V domě s pečovatelskou 

službou je v současné době ubytováno přibližně 20 osob se sníženou pohyblivostí, 

což v případě mimořádné události znamená velké nároky na práci zasahujících 

jednotek, zvláště co se týče technických prostředků a početních stavů těchto jednotek. 

4.4.2 Vichřice většího rozsahu 

Jak vyplývá z umístění města Odolena Voda, je katastr města otevřen především 

severním a západním směrem, odkud lze očekávat podle meteorologických podmínek 

na území České republiky nebezpečí silných větrů a vichřic. Na základě zkušeností 

lze uvést, že k události tohoto typu již na území města několikrát došlo, naštěstí pouze 

s důsledkem poškození materiálních hodnot, především střech a bytových domů. 

Do budoucna však nelze vyloučit například vichřici většího rozsahu, kdy může dojít 

i ke ztrátám na životech v důsledku například padajících předmětů a je třeba s tímto 

rizikem počítat. 
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4.4.3 Povodeň nebo záplavy 

Vzhledem k umístění města Odolena Voda v poměrně velké vzdálenosti 

od velkých vodních toků, jako je Labe a Vltava, lze vyloučit zasažení katastru města 

povodní na těchto tocích. Nelze ovšem vyloučit zaplavení částí obce v důsledku náhlých 

přívalových srážek. Tyto mimořádné události byly zde již zaznamenány, a je třeba 

s nimi počítat. Ve východní části obce se nachází systém tří rybníků, pod kterým leží 

část obce - osada Čenkov. Zde hrozí nebezpečí záplavy v důsledku výše zmíněných 

přívalových dešťů a přetečení hrází, nebo náhlé záplavy, která může následovat 

po poškození hráze. Druhý případ je mnohem méně pravděpodobný, jelikož hráze 

rybníků byly v minulých 30 letech rekonstruovány a jsou v dobrém stavu. 

Přesto je nutno s touto eventualitou počítat. 

4.4.4 Únik nebezpečných látek v důsledku havárie dopravního prostředku nebo 

havárie většího rozsahu v chemických závodech v Kralupech nad Vltavou a 

v Neratovicích  

Toto nebezpečí je poměrně reálné a může vést k ohrožení obyvatelstva města. 

Drobné provozní havárie v podnicích chemického průmyslu jsou poměrně běžnou 

záležitostí, ale ve velké většině případů bývá jejich rozsah omezen na území samotného 

závodu. Nelze ovšem vyloučit větší rozsah havárie s následným únikem nebezpečných 

látek a ohrožení širokého okolí. V přípravě na tuto možnost je město Odolena Voda 

zapojeno do systému varování podniku Spolana Neratovice, přestože se nenachází 

v zóně havarijního plánování tohoto podniku. V případě rozsáhlejší havárie je nutno 

počítat s nutností ukrytí, popřípadě evakuace obyvatelstva města. 

4.4.5 Únik radiace z Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy 

Přestože díky přísným bezpečnostním opatřením v jaderných zařízeních je 

pravděpodobnost tohoto scénáře velmi nízká, nelze nikdy vyloučit riziko možné 

havárie. Tato havárie by ve svých důsledcích představovala velké nároky především 

na ochranu a ukrytí obyvatelstva a je také nutno s tímto v oblasti ochrany obyvatelstva 

počítat. 

4.4.6 Ohrožení města v důsledku pádu nebo havárie letadla 

Na jižním okraji města Odolena Voda se nachází letiště podniku Aero 

Vodochody, které zde funguje již od 50. let 20. století. Letiště doposud slouží pro 

provoz letadel Aera Vodochody a částečně na základě smluv pro výcvik pilotů. 

Do budoucna se uvažuje o rozšíření továrního letiště na letiště pro civilní dopravu. 
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Deklaruje se, že by mělo jít o letiště pro nízkonákladové osobní lety, ale nelze vyloučit, 

že letiště bude používáno i jako nákladové cargo letiště. V důsledku této plánované 

výstavby by došlo k prudkému zvýšení letového provozu v oblasti Odoleny Vody a tím 

i zvýšení rizika letecké havárie se všemi jejími důsledky. 

4.4.7 Narušování veřejného pořádku a nárůst kriminality 

Přestože statistiky obvodního oddělení policie České republiky Odolena Voda 

i statistiky městské policie Odolena Voda vypovídají o trendu stagnace, popřípadě 

nepatrného snižování úrovně kriminality a dalších jevů narušujících bezpečnost 

a veřejný pořádek na území města Odolena Voda, lze z mnoha důvodů předpokládat, 

že v budoucnu by mohl nastat opačný trend. 

Zejména v souvislosti se, sice postupným, ale neustálým nárůstem počtu 

obyvatel, s přestavbou letiště Aero Vodochody na letiště pro civilní dopravu a dalšími 

faktory, je nutno předpokládat zvýšený pohyb osob a dopravních prostředků na území 

města. Dalším faktem, který s největší pravděpodobností předznamenává trend 

zvyšování těchto negativních jevů, je plánovaná výstavba průmyslové zóny mezi silnicí 

E55 a dálnicí D8. Zde lze předpokládat další nárůst nejen dopravy a pohybu osob, 

ale i příchod nových zaměstnanců do těchto provozů a s tím spojené možné negativní 

jevy. V neposlední řadě je třeba vzít v úvahu celoevropský vývoj migrace z oblastí 

Afriky a Středního východu. Není možné zastírat, že tento vývoj má časté negativní 

důsledky právě na veřejný pořádek a kriminalitu, a to zejména v západních zemích, 

kde je počet příchozích migrantů podstatně vyšší než u nás. Analýza příčin těchto jevů 

je nad rámec možností této práce. Pro město Odolena Voda a pro účely této analýzy 

je pouze nutno vzít tento negativní jev v úvahu, už jen proto, že s ním počítá 

Bezpečnostní strategie České republiky a město by se na možné negativní důsledky 

mělo patřičně připravit. 

4.4.8 Přerušení dodávek elektrické energie 

Tento jev je také předmětem Bezpečnostní strategie České republiky, a pokud 

by k němu došlo, jeho důsledky se budou velmi bolestně dotýkat i města Odolena Voda. 

Především je třeba počítat s možností masivního výpadku dodávky elektrické energie, 

tzv. blackoutem. Pokud by k tomuto jevu došlo, lze předpokládat přerušení nejen 

dodávky elektrické energie, ale současně i zásobování teplem, pitnou vodou, plynem. 

Všechny tyto důsledky by samozřejmě měly velmi významný dopad na úroveň života 

obyvatel a fungování města. Pro případ blackoutu je třeba zajistit dodávky pitné vody 
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pro obyvatelstvo, dále zajistit alespoň v omezeném rozsahu fungování základní 

infrastruktury města (především zdravotního střediska, městského úřadu, a v neposlední 

řadě domu s pečovatelskou službou). Není v možnostech města plně nahradit masivní 

výpadek elektrické energie pro všechny obyvatele a v současné době město nedisponuje 

ani kapacitami pro zajištění fungování zdravotního střediska, domu s pečovatelskou 

službou, a ani samotného městského úřadu. Nejjednodušším řešením by bylo nahradit 

alespoň pro tuto infrastrukturu dodávkami energií pomocí elektrocentrál, kterými ovšem 

v současné době město nedisponuje v dostatečném množství. Možným řešením pro 

překonání těchto obtíží zůstává případná pomoc z ORP, případně z kraje. 
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5. Metodika 

Pro účely této diplomové práce byla použita metoda SWOT analýzy 

a brainstormingu. Do týmu pro provedení SWOT analýzy byly vybrány osoby 

zabývající se také na profesionální úrovni bezpečnostní problematikou. Všichni členové 

týmu mají dlouholetou místní zkušenost a znalosti, což se jeví pro daný účel jako 

nejdůležitější faktor. 

5.1 SWOT analýza 

5.1.1 Základní charakteristiky SWOT analýzy 

SWOT analýzu je možné zařadit mezi jednu z nejčastěji využívaných 

analytických metod. V odborné literatuře charakteristika této metody končí zpravidla 

tím, že je uveden výsledek poslední fáze provádění SWOT analýzy – matice SWOT, 

která je často prezentována také ve formě tabulky. Metodu vytvořil Albert Humphrey, 

poradce v oblasti obchodu, který v 60. a 70. letech na Stanfordské univerzitě vedl 

výzkumný projekt, jenž byl financovaný 500 největšími korporacemi v USA 

(Fortune 500) a jehož cílem bylo analyzovat nedostatky ve stávajícím plánování těchto 

společností a vytvořit pro ně nový systém řízení změn. Původní název metody byl 

SOFT analýza, později byl přejmenován na SWOT analýzu (GRASSEOVÁ, 2010). 

Akronym SWOT vznikl z anglických slov: Strenghts: silné stránky; 

Weaknesses: slabé stránky; Opportunities: příležitosti a Threats: hrozby. Jde o vnitřní 

silné a slabé stránky organizace a příležitosti a ohrožení identifikované ve vnějším 

prostředí organizace. SWOT analýza je jednou ze základních metod strategické analýzy, 

zejména pro její integrující charakter získaných, sjednocených a následně 

vyhodnocených poznatků. Z výše uvedené charakteristiky jednoznačně vyplývá, 

že SWOT analýza pracuje s informacemi a daty získanými v průběhu hodnocení 

a analýzy organizace nebo její části pomocí dílčích analýz jednotlivých oblastí 

(PETRTYL, 2017). 

Analýza vnitřních možností organizace spočívá především v určení, zda zdroje 

a možnosti organizace odpovídají působení vnějšího prostředí na organizaci. 

Součástí vnitřní analýzy organizace je hlavně prověření zdrojů organizace. V rámci této 

analýzy je možné provést odhad objemu zdrojů, které jsou k dispozici, a posouzení, 

jakým způsobem je možné s nimi pracovat. Je také vhodné zjistit, zda jde o zdroje 

jedinečné nebo nahraditelné. Pro analýzu vnitřního prostředí se často využívají metody 
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nákladově užitkové analýzy (např. CBA, CEA, CMA
16

). K základním metodám analýzy 

vnitřních zdrojů patří také použití metody auditu zdrojů, metody VRIO
17

, benchmarking 

a především procesní analýzy (například analýza hodnotového řetězce), které 

systematickým způsobem identifikují vnitřní schopnosti organizace ve všech 

souvislostech. 

Analýza vnějšího prostředí je determinována především existencí hrozeb 

a příležitostí, kterými je toto prostředí charakterizováno. Hodnocení vnějšího prostředí 

je zaměřeno na faktory, mezi které patří například politika národních a nadnárodních 

institucí, vývoj obecných ekonomických podmínek, sociálně-kulturních faktorů, 

technologický vývoj, legislativní prostředí a ekologické faktory vývoje. 

Podobnou analýzu lze provést pomocí metody PESTLE. Její název je odvozen od 

počátečních písmen oblastí analýzy: P: politické, E: ekonomické, S: sociální, 

T: technologické, L: legislativní, E: ekologické. Vzhledem k tomu, že jedním z hlavních 

faktorů strategického řízení je schopnost pracovat s nejistotou, je nutné vzít v potaz, 

že při hodnocení vnějšího prostředí je potřeba vycházet z jeho základní charakteristiky, 

tedy z faktu, že je velmi dynamické. V takovém prostředí lze při prognóze vývoje 

budoucího prostředí používat historických dat a extrapolace pouze omezeně. 

Pro dynamické prostředí jsou vhodné jak metody tvůrčí (např. brainstorming 

či brainwriting), tak metody specificky strukturované, jakou je například metoda tvorby 

scénářů nebo metoda delfská (DELPHI). Základní informace, které tímto postupem 

lze získat, je pak možné využít při tvorbě specifických scénářů (metody tvorby scénářů) 

vývoje vnějšího okolí, které jsou jednou ze základních prognostických metod 

(GRASSEOVÁ, 2010). 

Informace zjištěné prostřednictvím výše uvedených analýz, prognóz a s využitím 

tvůrčích metod, jsou základním podkladovým materiálem a výsledným souhrnem 

pro provedení souhrnné SWOT analýzy, která je v podstatě nástrojem rekapitulace 

a shrnutí všech předcházejících závěrů. SWOT Analýza umožňuje přehledně zobrazit 

všechny potenciální hrozby a příležitosti vnějšího prostředí v kombinaci se silnými 

a slabými stránkami organizace a vytváří tak základní rámec pro další využití zjištěných 

                                                           
16

 V těchto třech konkrétních případech jde o tzv. Dopadové analýzy. Více o tomto typu analýzy lze 

nalézt například na těchto webových stránkách: https://managementmania.com/cs/dopadove-analyzy. 
17

 Základní informace o VRIO analýze je možné najít například zde: 

https://managementmania.com/cs/vrio-analyza. 

https://managementmania.com/cs/dopadove-analyzy
https://managementmania.com/cs/vrio-analyza


48 
 

poznatků ve strategickém řízení (např. při tvorbě strategických dokumentů, jako je 

dlouhodobá vize nebo strategie rozvoje). 

Komplexně pojatá SWOT analýza staví silné a slabé stránky organizace anebo 

její části proti identifikovaným příležitostem a hrozbám, které vyplývají z okolí, 

a vymezuje pozici organizace nebo její části jako východisko pro definování strategií 

dalšího rozvoje. Při realizaci SWOT analýzy je nezbytné, stanovení účelu využití, tedy 

k čemu budeme výsledky získané touto analýzou využívat. SWOT analýza může být 

využita k jednomu či více účelům. Standardně slouží jako podklad pro generování 

alternativ strategií a využitím matice SWOT. Dále ji lze využít také k následujícím 

účelům: jako podklad pro definování vize, jako podklad pro zformulování strategických 

cílů, a pro identifikaci kritických oblastí (GRASSEOVÁ, 2010). 

5.1.2 Principy SWOT analýzy 

Při použití SWAT analýzy je pro co nejpřínosnější výsledek vhodné používat její 

čtyři základní principy: 

a) Princip účelnosti 

Při analýze musí být neustále brán v potaz její účel, nelze mechanicky kopírovat 

postupy a výsledky, které byly použity v jiném případě a tedy pro zcela odlišný 

problém. 

b) Princip relevantnosti 

SWOT analýza by měla brát v úvahu pouze skutečně podstatná fakta, 

a to zejména kvůli snadnější formulaci následné strategie. Jako podstatná fakta lze brát 

jednoduše jevy s dlouhodobým trváním. 

c) Princip kauzality 

V průběhu analýzy je nutné soustředit se na příčiny a nikoliv na důsledky. 

Například při velkém počtu identifikovaných slabých stránek je několik z nich 

příčinami špatného stavu a další slabé stránky jsou pouze jejich důsledky. 

d) Princip objektivnosti 

Analýza musí být objektivní, čehož lze dosáhnout spoluprací více lidí na její 

tvorbě. Objektivita je zabezpečena také využíváním metod a nástrojů především 

pro hodnocení důležitosti faktorů, například využitím bodových škál (stupnic) 

(GRASSEOVÁ, 2010).  
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6. Provedení SWOT analýzy pro město Odolena Voda z hlediska 

zajištění bezpečnosti 

V následující části práce bude popsán postup a následně výsledky 

SWOT analýzy pro město Odolena Voda z hlediska zajištění bezpečnosti. Pro účely 

SWOT analýzy byl vytvořen tým v tomto složení: 

 velitel JSDH 

 velitel MěP 

 člen Rady města Odolena Voda 

 člen Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality města Odolena Voda. 

V první fázi byly metodou brainstormingu
18

 stanoveny slabé a silné stránky 

města Odolena Voda na úseku zajištění bezpečnosti. V průběhu brainstormingového 

sezení byly využity statistiky činnosti Policie České republiky, Městské policie 

Odolena Voda, Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Odolena Voda, dále Územní plán 

města Odolena Voda, ale především místní znalost a zkušenosti členů týmu. Již v této 

fázi se projevily rozdíly v pohledech jednotlivých členů týmu, což však obohatilo 

probíhající diskuzi a s ní samozřejmě také celkové výsledky. Údaje byly zaneseny 

do příslušných tabulek SWOT analýzy a následně vyhodnoceny jednotlivými členy 

týmu. 

V tabulce č. 8 jsou uvedeny silné stránky v zajištění bezpečnosti města 

Odolena Voda a zdůvodnění toho, z jakého důvodu jde o silné stránky. Tyto údaje 

vznikly, jak bylo uvedeno výše, metodou brainstormingu. Poté jednotliví členové týmu 

provedli individuálně párové srovnání silných stránek a bylo provedeno jejich celkové 

vyhodnocení, které je znázorněno v tabulce č. 9. Z údajů v této tabulce vyplývá, 

že nejsilnější stránkou bezpečnosti města Odolena Voda, je akceschopnost místní 

jednotky PO, díky tomu, že je z materiálního a personálního hlediska na dobré úrovni. 

Na stejné úrovni se nachází také práce Městské policie Odolena Voda, která pracuje 

velmi kvalitně i přes špatné personální zabezpečení. Další velmi silné stránky 

představují preventivně výchovná činnost (zejména pro dětskou cílovou skupinu) 

a prostorové kapacity pro nouzové ubytování. 

 

                                                           
18

 Základní definice metody brainstormingu: „Brainstorming je skupinová kreativní technika. Cílem je 

generování co nejvíce nápadů na dané téma“ (Zdroj: https://managementmania.com/cs/brainstorming).  

https://managementmania.com/cs/brainstorming
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Tab. 8: Identifikace silných stránek 

  Seznam silných stránek Proč? 

A Akceschopnost JPO JPO je personálně a materiálně na dobré úrovni 

B Práce MěP MěP pracuje kvalitně, i přes nepříznivou personální situaci 

C Spolupráce s PČR Spolupráce s OO PČR na dobré úrovni 

D Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality KBPK při radě města je zřízena 

E 

Preventivně výchovná činnost Na dobré úrovni je preventivně výchovná činnost pro práci s 

dětmi 

F 

Technické služby města Ve městě fungují TS, které disponují dostatečným počtem 

pracovníků a techniky využitelných při řešení MU a KS 

G 

Zavedení kamerového systému Ve městě je zaveden kamerový systém, ale bez obsluhy 24 

hodin a ne ve všech rizikových lokalitách 

H 

Prostorové kapacity pro nouzové ubytování Město má dostatek kapacit pro nouzové ubytování, ne tak 

vybavení (sportovní hala, tělocvična ZŠ) 

I 

Napojení městských budov na PCO Městské budovy jsou napojeny na PCO, který ovšem 

neobsluhuje MěP  

 

Tab. 9: Seřazení silných stránek podle důležitosti 

  Seznam silných stránek Počet priorit 

A Akceschopnost JPO 22 

B Práce MěP 22 

E Preventivně výchovná činnost 21 

H Prostorové kapacity pro nouzové ubytování 20 

I Napojení městských budov na PCO 15 

F Technické služby města 13 

D Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality 13 

G Zavedení kamerového systému 12 

C Spolupráce s PČR 10 

 

Následně byl tentýž postup aplikován při identifikaci a vyhodnocení slabých 

stránek. Výsledkem je tabulka č. 11, z které vyplývá, že nejslabší stránkou je technika 

jednotky PO Odolena Voda, a to kvůli velmi zastaralému vozidlu. Další závažnou 

slabou stránkou bezpečnosti města Odolena Voda je fakt, že neexistují žádné plány 

postupu při řešení mimořádných událostí a krizových situací. Následuje personální 

naplnění, resp. nenaplnění stavu MěP Odolena Voda tak, aby byla schopna zajišťovat 

24 hodinovou službu. Jako nejméně důležitá vyšla slabá stránka spočívající 

v nemožnosti ukrytí obyvatel v případě úniku nebezpečné látky, což je zřejmě 

ovlivněno tím, že tato mimořádná událost je méně pravděpodobná než třeba požár. 
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Tab. 10: Identifikace slabých stránek 

  Seznam slabých stránek Proč? 

A Personální naplnění MěP MěP nemá dostatečný stav pro 24 hodinovou službu 

B Technika JPO Vozidlo JPO je zastaralé 

C Koordinace krizového řízení Není zřízen koordinační orgán krizového řízení města 

D 

Nejsou plány postupu při řešení MU a KS Město nemá uspokojujícím způsobem zpracovány 

dokumenty KŘ 

E Nedostatečné finanční prostředky pro řešení KS Město vyčleňuje ročně pouze 100 000 Kč na KŘ 

F 

Zastaralý systém varování obyvatel K varování obyvatel je využitelný místní rozhlas, který není 

instalován v některých částech obce 

G 

Nedostatečná kapacita náhradních zdrojů 

elektrické energie 

Město nemá k dispozici výkonnou elektrocentrálu nebo jiný 

zdroj. 

H Zajištění náhradního zásobování pitnou vodou Není cisterna na pitnou vodu 

I Pokrytí kamerovým systémem Ve městě jsou riziková místa, kde není kamerový systém 

J 
Ukrytí obyvatel v případě úniku nebezpečné 

látky 

Bývalé kryty CO byly zrušeny 

 

Tab. 11: Seřazení slabých stránek podle důležitosti 

  Seznam slabých stránek Počet priorit 

B Technika JPO 31 

D Nejsou plány postupu při řešení MU a KS 30 

A Personální naplnění MěP 25 

H Zajištění náhradního zásobování pitnou vodou 21 

I Pokrytí kamerovým systémem 19 

C Koordinace krizového řízení 15 

F Zastaralý systém varování obyvatel 14 

E Nedostatečné finanční prostředky pro řešení KS 10 

G 
Nedostatečná kapacita náhradních zdrojů 

elektrické energie 10 

J 
Ukrytí obyvatel v případě úniku nebezpečné 

látky 
4 

 

Dalším nezbytným krokem při hodnocení formou SWOT analýzy je stanovení 

a hodnocení hrozeb a příležitostí. V této fázi analýzy bylo opět postupováno formou 

braistormingu, řízené diskuze, kdy se jednotliví členové týmu vyjadřovali k dané 

problematice. Výsledky spolu s vyhodnocením jsou zaznamenány v následujících 

tabulkách. Z tabulky č. 13 je vidět, že za příležitosti s nejvyšší úrovní přínosu 

je považováno vytvoření krizového štábu, což by velmi zkvalitnilo přípravy na řešení 

nejrůznějších mimořádných událostí a zlepšila by se efektivita jejich řešení. 

Jako příležitost se stejně vysokým přínosem vyšel nákup techniky pro místní jednotku 

PO, což by ještě zvýšilo, již tak poměrně dobrou, akceschopnost této jednotky. 

Jako příležitost s nejnižší úrovní přínosu se na základě výsledků jeví spolupráce 

se soukromými subjekty při přípravě na mimořádné události. 
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Tab. 12: Identifikace příležitosti 

  Seznam příležitostí Proč? 

A 

Možnost získání dotací Zajištění finančních prostředků pro přípravy na řešení MU, 

nákup techniky atd.  

B Nábor pracovníků pro MěP Doplnění stavů MěP k zajištění 24 hodinové služby. 

C 

Vytvoření finančních rezerv v rozpočtu Zvýšení finančních prostředků v rozpočtu na zajištění příprav 

pro řešení MU 

D 

Převod PCO na MěP Při 24 hodinové službě MěP lze převést obsluhu PCO na 

MěP(ušetření financí) a zároveň nabízet připojení na PCO 

pro soukromé subjekty (získání dalších finančních prostředků 

do rozpočtu) 

E 

Jednat s okolními obcemi o sdružení prostředků 

na zajištění bezpečnosti 

Navýšení finančních prostředků 

F 

Využití spolupráce se soukromými subjekty při 

přípravě na řešení MU 

Sjednat dohody s místními podnikateli pro řešení MU. 

Zajištění techniky, dopravních prostředků atd. 

G 

Proškolení vybraného pracovníka MÚ pro 

přípravu na řešení MU 

Zkvalitnění práce při přípravách na MU 

H 

Vytvoření krizového štábu Zkvalitnění příprav na řešení MU a dosažení vyšší efektivity 

při jejich řešení 

I Nákup techniky pro JPO Zajištění akceschopnosti JPO 

 

Tab. 13: Seřazení příležitostí podle hodnoty (úroveň přínosu) 

  Seznam příležitostí 
Úroveň 

přínosu 

H Vytvoření krizového štábu 20 

I Nákup techniky pro JPO 20 

B nábor pracovníků pro MěP 15 

G 
Proškolení vybraného pracovníka MÚ pro 

přípravu na řešení MU 12 

D Převod PCO na MěP 12 

A možnost získání dotací 9 

E 
Jednat s okolními obcemi o sdružení prostředků 

na zajištění bezpečnosti 9 

C Vytvoření finančních rezerv v rozpočtu 8 

F 
Využití spolupráce se soukromými subjekty při 

přípravě na řešení MU 6 

Identifikované hrozby pro zajištění bezpečnosti města Odolena Voda jsou 

v tabulce č. 15 seřazeny podle úrovně rizika. Jako nejrizikovější vycházejí dvě hrozby, 

a sice požár většího rozsahu a narušování veřejného pořádku a nárůst kriminality. 

Z hlediska požáru většího rozsahu jsou problematické zejména bytové domy, ZŠ, MŠ 

a domov s pečovatelskou službou. Nárůst kriminality a narušování veřejného pořádku 

by mohl nastat v souvislosti s plánovaným rozšířením blízkého letiště a také v důsledku 

migrace. Jako nejméně riziková hrozba vyšel pád letadla. 
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Tab. 14: Identifikace hrozeb 

  Seznam hrozeb Proč? 

A 

Požár většího rozsahu v bytovém domě, základní 

nebo mateřské škole, domě s pečovatelskou 

službou 

Ve městě se nachází větší počet bytových domů a další 

uvedené objekty, kde by vznik požáru představoval ohrožení 

velkého počtu obyvatel a jehož likvidace by byla složitá 

B 

Vichřice V posledních letech se množí výskyt živelných pohrom 

tohoto druhu. Hrozba velkých materiálních škod, přerušení 

dodávky energie, ohrožení zdraví a životů občanů 

C 

Záplava V důsledku možných přívalových srážek může dojít k 

zaplavení níže položených částí města 

D 

Únik nebezpečných látek Z havarovaného dopravního prostředku, nebo v důsledku 

havárie v blízkých chemických závodech 

E 

Únik radiace z ÚJV Řež Přes dokonalá bezpečnostní opatření nelze úplně vyloučit. 

Ohrožení obyvatel. 

F 

Pád letadla Sousedství letiště. S vybudováním dopravního letiště se 

riziko zvýší 

G 

Narušování veřejného pořádku a nárůst 

kriminality 

S vybudováním letiště a průmyslové zóny se zvýší pohyb 

osob na území města. Také je nutno počítat s důsledky 

migrace. 

H Přerušení dodávek elektrické energie (blackout) Vyplývá i z bezpečnostních hrozeb v ČR 

 

Tab. 15: Seřazení hrozeb podle hodnoty (úroveň rizika) 

  Seznam hrozeb 
Úroveň 

rizika 

A 

Požár většího rozsahu v bytovém domě, 

základní nebo mateřské škole, domě s 

pečovatelskou službou 
12 

G 
Narušování veřejného pořádku a nárůst 

kriminality 12 

C Záplava 8 

D Únik nebezpečných látek 8 

H Přerušení dodávek elektrické energie (blackout) 8 

B Vichřice 6 

E Únik radiace z ÚJV Řež 5 

F Pád letadla 4 

 

Výsledkem prvního kroku SWOT analýzy byly její čtyři základní prvky 

seřazené členy týmu podle důležitosti. Následně byly vytvořeny čtyři typy strategie 

kombinováním různých řešení. 
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Tab. 16: SO strategie (strategie využití) 

  Silné stránky (S)   Příležitosti (O) 

1 Akceschopnost JPO 
1 

Vytvoření krizového štábu 

2 Práce MěP 
2 

Nákup techniky pro JPO 

3 Preventivně výchovná činnost 
3 

Nábor pracovníků pro MěP 

4 
Prostorové kapacity pro nouzové ubytování 

4 

Proškolení vybraného pracovníka MÚ pro přípravu 

řešení MU 

5 Napojení městských budov na PCO 
5 

Převod PCO na MěP 

6 Technické služby města 
6 

Možnost získání dotací 

7 
Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality 

7 

Jednat s okolními obcemi o sdružení prostředků na 

zajištění bezpečnosti 

8 Zavedení kamerového systému 
8 

Vytvoření finančních rezerv v rozpočtu 

9 
Spolupráce s PČR 

9 

Využití spolupráce se soukromými subjekty při přípravě 

na řešení MU 

Kombinace Popis vytvořených SO strategií 

S1,3,6 O1,2,4,6,7,9 Modernizovat vybavení JPO, využitím potenciálu komise 

PBPK a pracovníků MÚ zkvalitnit přípravu na řešení MU. 

Zapojit TS služby města a soukromé subjekty. Využít 

možnost spolupráce s okolními obcemi a prověřit možnost 

dotací. Preventivně výchovnou činností připravit obyvatele 

na možnost vzniku MU. 

S2,5,8   O3,5,7 Zvýšit početní stav MěP na stav pro 24 hod službu, Doplnit 

kamerový systém, připojení PCO na MěP zefektivní činnost 

MěP a přinese finance do rozpočtu, jednat s okolními obcemi 

o sdružení finančních prostředků. 

V tabulce č. 16 jsou uvedeny možné kombinace tzv. SO strategií. Cílem této 

strategie je, jak název napovídá, využití vnitřních silných stránek tak, aby byly vnější 

příležitosti co nejlépe zužitkovány. 
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Tab. 17: WO strategie (strategie hledání) 

  Slabé stránky (W)   Příležitosti (O) 

1 Technika JPO 
1 

Vytvoření krizového štábu 

2 Nejsou plány postupu při řešení MU a KS 
2 

Nákup techniky pro JPO 

3 Personální naplnění MěP 
3 

Nábor pracovníků pro MěP 

4 
Zajištění náhradního zásobování pitnou vodou 

4 

Proškolení vybraného pracovníka MÚ pro přípravu 

řešení MU 

5 Pokrytí kamerovým systémem 
5 

Převod PCO na MěP 

6 Koordinace krizového řízení 
6 

Možnost získání dotací 

7 
Zastaralý systém varování obyvatel 

7 

Jednat s okolními obcemi o sdružení prostředků na 

zajištění bezpečnosti 

8 Nedostatečné finanční prostředky pro řešení KS 
8 

Vytvoření finančních rezerv v rozpočtu 

9 
Nedostatečná kapacita náhradních zdrojů 

elektrické energie 
9 

Využití spolupráce se soukromými subjekty při přípravě 

na řešení MU 

10 
Ukrytí obyvatel v případě úniku nebezpečné 

látky 

Kombinace Popis vytvořených WO strategií 

W1,4 O2,6,7,8 

Řešit techniku JPO realizací nákupu nové techniky, která 

může sloužit i jako prostředek nouzového zásobování vodou, 

prověřit znovu možnosti dotace, případně sdružení 

finančních prostředků a využitím rezerv v rozpočtu 

W2,6 O1,4 
Vytvořit orgán krizového řízení a doplnit ho o pracovníka 

MÚ 

W3, O3,5,6,7 
Doplnit početní stavy MěP, finanční prostředky se pokusit 

najít v převedení PCO, dotacích a sdružení financí 

W5 O6,8 
Zlepšení kamerového systému, prověřit možnost dotací a 

hledat rezervy v rozpočtu 

W7,8, O6,8 
Hledat možnost dotací pro modernizaci kamerového systému 

a řešení krizových situací, využít rezervy v rozpočtu 

W9,10, O6,8,9 

Pořídit náhradní zdroje el. energie z rezerv rozpočtu, prověřit 

možnost dotací na tyto a na ukrytí obyvatelstva, pokusit se 

formou dohod zabezpečit poskytnutí elektrocentrál pro 

případ MU 

V tabulce č. 17 jsou uvedeny kombinace pro tzv. WO strategie, tedy strategie 

hledání. Podstatou této strategie je překonání slabých stránek tak, aby mohlo být 

co nejlépe využito nabízených příležitostí. 
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Tab. 18: ST strategie (strategie konfrontace) 

  Silné stránky (S)   Hrozby (T) 

1 
Akceschopnost JPO 

1 
Požár většího rozsahu v bytovém domě, základní nebo 

mateřské škole, domě s pečovatelskou službou 

2 Práce MěP 2 Narušování veřejného pořádku a nárůst kriminality 

3 Preventivně výchovná činnost 3 Záplava 

4 Prostorové kapacity pro nouzové ubytování 4 Únik nebezpečných látek 

5 Napojení městských budov na PCO 5 Přerušení dodávek elektrické energie (blackout) 

6 Technické služby města 6 Vichřice 

7 Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality 7 Únik radiace z ÚJV Řež 

8 Zavedení kamerového systému 
8 

Pád letadla 

9 Spolupráce s PČR 

Kombinace Popis vytvořených ST strategií 

S1,2,3,4,5,6 T13,4,5,6, 

Při likvidaci živelních pohrom většího rozsahu koordinovaně 

využít JPO, MěP kapacity TS a kapacity města pro nouzové 

ubytování. Zintenzivnit preventivně výchovnou činnost při 

přípravě obyvatelstva na MU. 

S2,3,5,8,9 T2 

Snaha o předcházení narušování pořádku a nárůstu 

kriminality a potírání těchto jevů zefektivněním práce MěP 

využíváním kamerového systému, napojením objektů na 

PCO a spoluprací s Policií ČR. 

Tabulka č. 18 znázorňuje možné kombinace ST strategií. Strategie tohoto typu 

využívají silné stránky k odstranění hrozeb. 

Tab. 19: WT strategie (strategie vyhýbání) 

  Slabé stránky (W)   Hrozby (T) 

1 
Technika JPO 

1 
Požár většího rozsahu v bytovém domě, základní nebo 

mateřské škole, domě s pečovatelskou službou 

2 Nejsou plány postupu při řešení MU a KS 2 Narušování veřejného pořádku a nárůst kriminality 

3 Personální naplnění MěP 3 Záplava 

4 Zajištění náhradního zásobování pitnou vodou 4 Únik nebezpečných látek 

5 Pokrytí kamerovým systémem 5 Přerušení dodávek elektrické energie (blackout) 

6 Koordinace krizového řízení 6 Vichřice 

7 Zastaralý systém varování obyvatel 7 Únik radiace z ÚJV Řež 

8 Nedostatečné finanční prostředky pro řešení KS 

8 

Pád letadla 

9 
Nedostatečná kapacita náhradních zdrojů 

elektrické energie 

10 
Ukrytí obyvatel v případě úniku nebezpečné 

látky 

Kombinace Popis vytvořených WT strategií 

W1-10 T1-8 
Jelikož hrozby nelze eliminovat je nutné využít dostupné 

prostředky pro zlepšování příprav na opatření při vzniku MU 

Posledním typem strategie je WT strategie, která se zaměřuje na kumulaci 

nepříznivých předpokladů a zaměřuje se na minimalizaci negativních efektů. 
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6.1 Výsledky a doporučení 

Z uvedených výsledků lze vyvodit několik doporučení a dalších postupů pro 

vedení města při zajišťování úkolů zajištění bezpečnosti města, jeho obyvatel a přípravy 

na mimořádné události. 

1) Prvním doporučením je pokusit se naplnit stavy městské policie tak, aby bylo 

možno zavést 24 hodinovou službu. Finanční náklady by částečně eliminovalo 

převedení PCO na městskou policii a nabídka služeb PCO soukromým 

subjektům působící v rámci katastru města Odolena Voda. Další možné zdroje 

financování lze hledat ve spolupráci s okolními obcemi, popřípadě důsledně 

zjišťovat a využívat možnosti dotací. Práci městské policie by bylo možné 

zefektivnit doplněním kamerového systému města. V ideálním případě by měl 

být počet strážníků navýšen na 13 osob, minimálně však alespoň 9. K tomu však 

zatím není ve městě vůle, respektive vedení města považuje vynaložené 

prostředky za příliš vysoké a ani v zastupitelstvu města není shoda, co se týče 

navýšení početního stavu městské policie. 

2) Dále by bylo třeba modernizovat techniku JPO i za cenu plné úhrady z rozpočtu 

města. Znovu prověřit možnost přidělení dotací na nákup techniky, čímž by byly 

značně sníženy finanční náklady. 

3) Určitě by bylo záhodno vytvořit poradní orgán krizového řízení a případně určit 

pracovníka městského úřadu přímo zodpovědného za oblast krizového řízení. 

S tím souvisí zpracování karet postupu v případě jednotlivých mimořádných 

událostí. Při zpracování těchto karet je možno a velmi doporučeno využít 

potenciál Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality města Odolena Voda. 

V tabulce č. 20 je uveden příklad na zpracování karty pro jednu konkrétní 

mimořádnou událost. 

4) V neposlední řadě by bylo třeba rozvážit pořízení dostatečně kapacitních 

elektrocentrál pro případ nutnosti nouzového zásobování energií vybraných 

objektů ve městě. 
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Tab. 20: Návrh karty pro mimořádnou událost 

Požár většího rozsahu v bytovém domě. Evakuace obyvatel s nutností nouzového 

ubytování. 

Činnost Provede Kontaktní osoby Kontakty 

Zásah a evakuace 

obyvatel 

Jednotky požární 

ochrany 

Velitel zásahu, 

velitel místní JPO, 

KOPIS 

606 350 144 (velitel 

JSDH) 

Zprovoznění místa 

nouzového ubytování. 

Lehátka a přikrývky jsou 

uskladněny v hasičské 

zbrojnici. Odvoz zajistí 

TS Odolena Voda ve 

spolupráci s JSDH 

Odolena Voda. V rámci 

této činnosti je třeba:                       

-vyrozumět kontaktní 

osoby                                    

-převézt a připravit 

lehátka a přikrývky 

1. místo: Správa 

sportovišť Odolena 

Voda – prostory 

šaten sportovní 

haly, spolupráce 

s JSDH Odolena 

Voda a TS 

Odolena Voda. 

Klára Růžičková, 

vedoucí Správy 

sportovišť 

606 886 360 

Tomáš Špička, 

vedoucí TS 
603 476 220 

nebo   
  

2. místo: ZŠ 

Odolena Voda-

tělocvična v 

suterénu 

Ullmanová Ivana, 

ředitelka 
283 971 282 

Zajistit dopravu při větší 

vzdálenosti nebo 

nepříznivých 

povětrnostních 

podmínkách 

TS Odolena Voda 
Tomáš Špička, 

vedoucí TS 
603 476 220 

Možnost požádat 

firmu Franěk bus 
Pavel Franěk 

602 250 624 

Možnost stravování 

ZŠ Odolena Voda     

Restaurace p. 

Fišmistra 
Petr Fišmistr 605 444 480 
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7. Diskuse 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat úroveň zajištění bezpečnosti města 

Odolena Voda a jeho obyvatel. Město Odolena Voda je městem menší velikosti 

ve smyslu zákona o obcích a rovněž ve smyslu zákona o obcích je pověřenou obcí. 

Současná legislativa upravuje povinnosti obcí na úseku zajištění bezpečnosti, 

ochrany veřejného pořádku, příprav na likvidaci mimořádných událostí a jejich 

skutečnou likvidaci, velmi podrobně. Nemělo by se zapomínat na úkoly na úseku 

ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Co se týče ochrany obyvatelstva a krizového 

řízení, lze uvést, že povědomí vedení obcí o této problematice je poměrně malé. 

Funkční systém civilní obrany včetně zabezpečení ukrytí obyvatelstva, který 

fungoval do roku 1989, přestal vyhovovat novým podmínkám a začal být nahrazován 

systémem ochrany obyvatelstva soustavně i s legislativní podporou až od počátku 

21. století. Například ve městě Odolena Voda byly funkční kryty civilní obrany 

přebudovány na běžně využívané sklepy a účelu ochrany obyvatelstva a jeho ukrytí 

přestaly vyhovovat. Teprve v poslední době se začíná tento systém částečně obnovovat, 

přičemž jsou téměř nepřekonatelnou překážkou finanční problémy. 

Odolena Voda není jistě výjimkou v tom, že vedení obce řeší především 

problémy s dopravou, občanskou vybaveností, bytovým fondem, komunikacemi, 

údržbou veřejného prostoru a dalšími každodenními potřebami. Otázky bezpečnosti 

se omezují na zabezpečení veřejného pořádku pomocí městské policie a zajištění 

akceschopnosti JPO. Toto je celkem pochopitelné, protože ani mnozí občané 

si v dostatečné míře neuvědomují hrozby a nebezpečí současného světa. Jednou z příčin 

může být i absence tzv. branné výchovy ve školách. Přesto je nutno si tyto hrozby 

nejenom uvědomovat, ale také se na ně efektivně připravovat. Vedení měst a obcí 

je ostatně vázáno celou řadou platných zákonů a dalších legislativních norem, kde jsou 

stanoveny povinnosti obcí na úseku bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. 

Z provedené SWOT analýzy vyplynulo několik faktů, doporučení a námětů, 

kterými by se mělo vedení obce zabývat. V obci dobře funguje JPO, kterou je třeba 

dovybavit po technické stránce především novou CAS a dalším dopravním 

automobilem. Funkční JPO je základním předpokladem pro záchranné a likvidační 

práce na území obce a také pro důsledné plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Pro kvalitní zajištění všech stránek bezpečnosti je však nutno zajistit celý systém 
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opatření a prostředků zahrnující nejen JPO, ale také městskou policii, spolupráci 

se soukromými subjekty (například stavebními firmami disponujícími technikou pro 

zemní práce) apod. V neposlední řadě je třeba do systému zahrnout potenciál 

technických služeb města a vytvořit poradní koordinační orgán pro případ řešení 

mimořádných událostí a krizových situací. Toto vše samozřejmě vyžaduje patřičné 

finanční prostředky, které následně mohou chybět jinde. Je politickou otázkou 

pro vedení města, jaké priority si stanoví. Je jasné, že je populárnější výstavba nového 

sportovního zařízení, které se využívá pravidelně a stále, než věnovat finance 

na přípravu na nebezpečí, které pouze nastat může, ale většina obyvatel a někdy 

i zastupitelů si tuto možnost nepřipouští. 

Další oblastí je zajištění veřejného pořádku a eliminace dalších negativních 

společenských jevů, které narušují bezpečnost a pořádek ve městě. Preventivní funkci 

městské policie nelze finančně vyčíslit a její úloha se nehodnotí snadno. Snad jen úplné 

zrušení městské policie by ukázalo, jakým způsobem se zvýší výskyt negativních jevů a 

kriminality. Již pouhá přítomnost městské policie má velký preventivní význam. 

Ze SWOT analýzy vyplynulo doporučení navýšit stavy městské policie tak, aby byla 

schopná zabezpečit 24 hodinovou službu. Přínos by byl nejen v obsluze 24 hodin 

fungujícího kamerového systému a možnosti občanů si v kterékoliv denní nebo noční 

době přivolat strážníky městské policie. Přestože je v městě obvodní oddělení Policie 

České republiky, nelze spoléhat pouze na služby tohoto sboru. Rozsah působnosti 

obvodního oddělení PČR Odolena Voda je značný a početní stavy nejsou dostatečné 

pro zajištění běžných činností ve městě Odolena Voda. To je dostatečně pádný důvod 

pro zavedení 24 hodinové služby městské policie. V souvislosti s dalším rozvojem obce 

tak, jak je s ním počítáno v územním plánu, lze předpokládat nárůst negativních jevů, 

narušování veřejného pořádku a kriminality, přestože dosavadní statistiky vykazují 

stagnující stav. Zvýšené finanční náklady na provoz městské policie lze částečně pokrýt 

nabídkou služeb PCO. Další možnosti financování představuje sdružení financí 

s okolními obcemi a je třeba prověřit možnost dotací. Čtyřiadvacetihodinová služba 

městské policie otevírá také další možnosti zkvalitnění služeb pro občany. 

Příkladem může být systém, který provozuje město Plzeň, kde městská policie zajišťuje 

tísňovou péči pro seniory a hendikepované občany. Jedná se o zajištění nepřetržité 

distanční hlasové a elektronické komunikace s osobami s vysokým rizikem ohrožení 

zdraví nebo života. V případě jejich náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu, nebo 
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schopností si mohou starší a zdravotně hendikepovaní občané samy přivolat 

neodkladnou odbornou pomoc (MĚSTSKÁ POLICIE PLZEŇ, 2018). 

Celkově lze uvést, že město Odolena Voda má nejen povinnost vyplývající 

z legislativy zajistit bezpečnost občanů, ale především povinnost morální. 

Vynaložené prostředky na zajištění bezpečnosti se mohou v případě reálné hrozby 

a vzniku mimořádné události určitě vrátit. Bylo by nanejvýš vhodné začít se přípravami 

na mimořádné události zabývat komplexně a neredukovat tuto problematiku jen na 

finanční stránku věci. Jednou z výše nastíněných možností je využít potenciálu Komise 

pro bezpečnost a prevenci kriminality k vytvoření poradního orgánu pro přípravy 

a řešení mimořádných událostí a krizových stavů. Dále je vhodné vypracování 

dokumentace a operativních karet, které budou zahrnovat postupy při řešení 

mimořádných událostí. A v neposlední řadě by pomohlo využití kapacity městské 

policie, jednotky požární ochrany a výše uvedené komise pro zintenzivnění preventivně 

výchovné činnosti nejen dětí, ale i dospělých, aby se zvýšilo povědomí občanů 

o možných hrozbách a o tom, jak reagovat v případě vzniku mimořádné události. 
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8. Závěr 

Předmětem diplomové práce byl popis zajištění bezpečnosti ve městě 

Odolena Voda a zhodnocení jeho úrovně. Byl proveden rozbor stávající situace 

a zhodnocení formou SWOT analýzy. Do týmu, který se vytvářel SWOT analýzu byli 

vybráni lidé zabývající se otázkami bezpečnosti s vysokou mírou místních znalostí. 

Výsledky práce by mohly sloužit jako podklad a námět pro vedení města jak zkvalitnit 

bezpečnostní situaci a připravenost na likvidaci mimořádných událostí a krizových 

stavů, které by se mohly ve městě vyskytnout. Tyto výstupy byly shrnuty do doporučení 

pro vedení města. Jak moc a na jaké úrovni je bude vedení města akceptovat a aplikovat 

v praxi, je jinou otázkou. 
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9. Seznam použitých zkratek 

CO  Civilní obrana 

HZS  Hasičský záchranný sbor 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

JSDHO Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

KBPK  Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality 

KŘ  Krizové řízení 

KS  Krizová situace 

MěP  Městská policie 

MěÚ  Městský úřad 

MU  mimořádná událost 

OOP  obvodní oddělení Policie ČR 

ORP  Obec s rozšířenou působností 

PCO  Pult centralizované (centrální) ochrany 

PČR  Policie České republiky 

SKPV  Služba kriminální policie a vyšetřování 

TS  Technické služby 

ZŠ  Základní škola 
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