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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá otázkou připravenosti vybraných obcí Středočeského 

kraje a Ústeckého kraje na řešení mimořádných událostí a krizových situací s důrazem na 

materiální zabezpečení situace.  

Cílem teoretické části práce je shrnutí potřebných informací o zkoumaném území  

a hrozbách na daném území. V úvodu práce je uvedené stručné seznámení s legislativou  

a dalšími dokumenty z oblasti havarijního a krizového řízení. Dále je zde základní rozdělení 

a definice mimořádné události a krizové situace jako úvod ke kapitolám Analýza hrozeb pro 

ČR a Analýza rizik pro úroveň krajů a obcí s rozšířenou. Teoretická část je zejména zaměřená 

na povinnosti a oprávnění orgánů obce při přípravě a řešení mimořádných událostí 

a krizových situací. Rovněž je zde popsané samotné zkoumané území s důrazem na hrozby. 

Praktická část práce přináší analýzu současného stavu připravenosti jednotlivých obcí 

spadajících do vybraných obcí s rozšířenou působností na řešení mimořádných událostí  

a krizových situací.  

Cílem práce bylo prozkoumání problematiky připravenosti vybraných obcí na řešení 

mimořádných událostí a krizových situací, které se mohou na daném území vyskytnout  

a návrh možností, které by vedly ke zlepšení připravenosti obcí. Práce je zaměřena především 

na rozsah a kvalitu zpracované krizové dokumentace a na prostředky obcí použitelné pro 

řešení nastalé situace.  

Podklady pro zpracování diplomové práce byly čerpány z veřejných pramenů. Jedná se  

o dostupné literární a internetové zdroje, dokumentaci poskytnutou orgány obcí, krajů  

a dokumentaci poskytnutou Hasičským záchranným sborem České republiky. Podklady pro 

analýzy byly rovněž získány rozhovory se zástupci zkoumaného území.  

Klíčová slova 

Krizová situace; mimořádná událost; obec; připravenost; SWOT analýza. 

                                                                                                                                                                               

  



 

Abstract  

This Diploma thesis addresses an issue of preparedness of selected municipalities of 

Central Bohemian region and Ústí nad Labem region for emergencies and crisis situations 

with the emphasis on material security of the situations.  

The aim of the theoretical part is to summarise necessary information on the territory in 

question and possible threats to this particular territory. The introduction of the thesis contains 

brief summary of the legislation and other documents concerning emergency and crisis 

management. It furthermore provides basic division and definitions of an emergency in the 

introduction to the chapters Threat analysis in the CR and Risk analysis of the regions and 

municipalities with extended responsibilities. The theoretical part is namely focused on the 

responsibilities and authorizations of municipal authorities in preparing and dealing with 

emergencies and crisis situations. It also describes the territories in question with the focus 

on possible threats.  

The practical part of the thesis provides an analysis of contemporary level of preparedness 

of individual municipalities belonging to the selected municipalities with extended 

responsibilities for emergencies and crisis situations. 

The aim of the thesis is to explore the issue of preparedness of selected municipalities for 

emergencies and crisis situations that may occur on the given territories and to propose 

options that would possibly improve the preparedness of municipalities. The thesis is 

primarily focused on the scope and quality of crisis documentation and on the means of 

municipalities employable in coping with emergency situations.  

The materials and data for the thesis were taken from public sources, namely available 

literary and internet sources, documents provided by the municipalities, regional authorities 

and documentation provided by the Fire Rescue Service of the Czech Republic. The materials 

for analyses were also gained from the interviews with the representatives of the given 

territories. 
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1 ÚVOD 

Připravenost obcí na řešení mimořádných událostí a krizových situací je pojem, který by 

měl zajímat každého občana České republiky, jelikož každý z nás žije na území které je 

příslušné nějaké obci. Každé území je něčím specifické, ale obecně se všude můžeme setkat 

s riziky, které mohou negativně ovlivnit naše životy, zdraví, majetek a v neposlední řadě 

životní prostředí. Obce by měly mít rizika na svém území zmapovaná a přijímat taková 

opatření, které by vedla ke snížení pravděpodobnosti vzniku; zmírnění následků; rychlé  

a efektivní obnově po nastalé nežádoucí události. Velkou roli v přípravě na řešení 

mimořádných událostí a krizových situací hrají samotní obyvatelé dotčených obcí. Obce mají 

povinnost informovat o zdrojích rizika na území obce, je ale již na samotných občanech, jak 

s informacemi naloží. Pokud by se každý sebevzdělával v oblasti krizového řízení, věděl, jak 

má postupovat v dané situaci, jak má chránit sebe a svůj majetek, zbylo by krizovým složkám 

více prostoru pro řešení samotné nežádoucí události.  

Předmětem této diplomové práce je prozkoumat připravenost vybraných obcí 

Středočeského kraje a Ústeckého kraje na mimořádné události a krizové situace, které se na 

zkoumaném území mohou vyskytnout. Podle Analýzy rizik pro úroveň krajů a obcí 

s rozšířenou působností jsme pro výzkum zvolili připravenost obcí na přirozené povodně  

a unik nebezpečné chemické látky ze stacionárního zdroje, jakožto nejvýraznější riziko.  

Pomocí SWOT analýz obcí, jejich krizové dokumentace a na základě rozhovoru  

se starosty a krizovými manažery obcí s rozšířenou působností jsme provedli hodnocení 

připravenosti daného území na řešení mimořádných událostí a krizových situací. Výstupem 

práce je návrh možností, které by vedly ke zlepšení situace ve zkoumaných oblastech.  
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2 SOUČASNÝ STAV 

V následující kapitole shrneme základní informace důležité pro pochopení zkoumané 

problematiky. Začínáme legislativou a dalšími dokumenty v oblasti krizového řízení, 

ochrany obyvatelstva a celkově bezpečnosti. Následuje stručná definice mimořádné události 

a krizové situace důležité pro porozumění následujících podkapitol – Analýza hrozeb ČR, 

Analýza rizik pro úroveň kraje a ORP. Pokračujeme výčtem povinností a oprávnění orgánů 

obce při přípravě a řešení MU/KS vycházejících ze zákonů. Kapitola je zakončena základní 

charakteristikou Středočeského kraje, Ústeckého kraje, jednotlivých zkoumaných ORP  

a obcí se zaměřením na hrozby hrozící na daném územím.  

2.1  Legislativa a další dokumenty 

V této podkapitole uvedeme výčet důležitých právních předpisů a dokumentů 

nelegislativního charakterů vztahující se k tématu diplomové práce.  

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

zákonů (zákon o IZS); 

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

zákon); 

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

některých souvisejících zákonů; 

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

 Zákon č. 224/2015 Sb., 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); 

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

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

jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších 

předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území); 

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení); 

 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně; 
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 Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona  

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

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

 Vyhláška č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování 

záplavových území; 

 Vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly; 

 Vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování  

a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu 

a jeho struktuře; 

 Bezpečnostní strategie České republiky; 

 Analýza hrozeb pro Českou republiku; 

 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030; 

 Metodika zpracování krizových plánů podle § 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 

Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 

řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

 Metodický pokyn ke zpracování typových plánů; 

 Směrnice Ministerstva vnitra čj. MV-117572-2/PO-OKR-2011 ze dne 24. listopadu 

2011, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového 

štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce. 

2.2 Mimořádná událost s krizová situace   

Mimořádnou událost (dále jen MU) definuje zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému a o změně některých zákonů (dále jen zákon o IZS), jako škodlivé 

působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které 

ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných  

a likvidačních prací [1].  
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Obrázek 1 - nepříznivý vývoj události z MU na KS. Zdroj [2]. 

Mimořádné události se dělí na přírodní (naturogenní) a antropogenní. Přírodní MU jsou 

způsobené některou ze složek přírody a dále se dělí na:  

a) abiotické mimořádné události – způsobené neživou přírodou; 

b) biotické mimořádné události – způsobené živou přírodou; 

c) kosmogenní mimořádné události – způsobené kosmickými vlivy. 

Mezi přírodní MU patří například lavina, sucho, přirozená povodeň, zemětřesení, lesní 

požár, vichřice [3].  

Antropogenní MU jsou způsobené činností člověka a dále se dělí na: 

a) technogenní mimořádné události - provozní havárie a havárie v infrastruktuře; 

b) sociogenní mimořádné události – společenské a sociální; 

c) ekonomické mimořádné události – mající hospodářský charakter. 

Příkladem antropogenní MU je například dopravní nehoda, havárie s únikem nebezpečné 

chemické látky, kriminální hrozba, radiační havárie, zvláštní povodeň [3].  

Můžeme se setkat i s výrazem kombinované MU, kdy dochází k velké provázanosti 

přírodního a lidského vlivu na vznik MU. Příkladem je velké znečištění životního prostředí, 
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epifytie, epizootie a další MU narušující rovnováhu životního prostředí a lidské  

společnosti. [3] 

Krizová situace (dále jen KS) je definovaná v zákoně č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 

a o změně některých zákonů (dále jen krizový zákon), jako MU podle zákona o IZS, narušení 

kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový 

stav nebo stav ohrožení státu [4] .  

Jedná se o ty stavy, kdy MU nabyde takových rozměrů, že běžná činnost správních úřadů, 

orgánů krajů a obcí, složek IZS nebo subjektů kritické infrastruktury nevede k odvrácení 

ohrožení. Pro získání dalších zdrojů je nutné jejich vyžádání z území nepostiženého MU nebo 

získání na úkor omezení běžných funkcí případně omezení práv a svobod občanů, čehož lze 

dosáhnou pouze vyhlášením některého ze zmíněných krizových stavů [5].  

Základním kritériem jaký KS bude vyhlášen je druh MU, rozsah postižení a velikost 

postiženého území. V případě, že se bude jednat o KS související se zajišťováním obrany ČR 

před vnějším napadením, lze vyhlásit stav ohrožení státu nebo válečný stav. Tyto stavy nebylo 

nutné doposud v ČR vyhlásit. Naopak stav nebezpečí a nouzový stav, které se vyhlašují pro 

KS nesouvisející se zajišťováním obrany ČR, se na území ČR vyhlašují i několikrát do roka. 

V posledních letech se nejčastěji jedná o povodně (v r. 2002, 2006, 2009, 2010, 2013) [5].  

 

Obrázek 2 - krizové situace a možné krizové stavy. Zdroj [2] 

Stav nebezpečí se jako bezodkladné opatření může vyhlásit, jsou-li v důsledku živelné 

pohromy, ekologické průmyslové nehody a havárie nebo jiného nebezpečí ohroženy životy  
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a zdraví, majetek, životní prostředí; pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu; 

a není možné ohrožení odvrátit běžnou činností složek IZS a správních úřadů. Vyhlašuje  

se pro celý kraj nebo jen pro jeho vybrané části na dobu nejdéle 30 dnů s možností 

prodloužení se souhlasem vlády. Tento stav vyhlašuje hejtman kraje, v Praze primátor 

hlavního města Prahy [6]. Stav nebezpečí je definován v zákoně o krizovém řízení [4]. 

Nouzový stav vyhlašuje vláda (předseda vlády v případě možného časového prodlení) 

v případě živelné pohromy, ekologické průmyslové nehody a havárie nebo jiného nebezpečí, 

které ve značném rozsahu ohrožují životy a zdraví, majetek, anebo vnitřní pořádek  

a bezpečnost. Vyhlašuje se pro celý stát nebo omezené území státu na dobu nejdéle 30 dnů 

[7]. Nouzový stav je definován v ústavním zákoně o bezpečnosti ČR [8].  

Stav ohrožení státu může na návrh vlády vyhlásit parlament, je-li bezprostředně 

ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost anebo jeho demokratické základy. 

Vyhlašuje se pro celý stát na neomezeně dlouhou dobu. [6]. Tento stav je definován 

v ústavním zákoně o bezpečnosti ČR [8]. 

Válečný stav vyhlašuje parlament při napadení České republiky, nebo je-li potřeba plnit 

mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení. Vyhlašuje se pro celý stát 

na neomezeně dlouhou dobu [6]. Tento stav je definován v Ústavě ČR [9].  

2.3 Analýza hrozeb pro ČR 

V Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 [10], přijaté 

usnesením Vlády ČR v říjnu 2013, byl stanoven následující úkol: „Zpracovat analýzu hrozeb 

pro Českou republiku a její závěry promítnout do metodických a strategických materiálů  

v oblasti bezpečnosti státu“. Úkol byl vložen do gesce Ministerstvu vnitra v součinnosti  

s dotčenými ministerstvy a jinými ústředními správními úřady a termín dokončení stanoven 

na konec roku 2016. 

Úkol bylo možné rozdělit do dvou částí: 

1. identifikace hrozeb, vlastní analýza a následné hodnocení; 

2. implementace získaných analytických výstupů do dokumentů zásadních  

pro zajišťování bezpečnosti České republiky [11]. 
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Analýzou bylo stanoveno 72 typů nebezpečí.  Antropogenní nebezpečí tvoří 54% podíl  

a naturogenní nebezpečí 46% podíl [11]. 

Detailně analyzovaná rizika plynoucí z jednotlivých nebezpečí byla následně hodnocena 

z hlediska jejich významnosti a rozdělena do kategorií rizika přijatelná, rizika podmínečně 

přijatelná a rizika nepřijatelná. Procentuální podíl byl následující: 

• rizika přijatelná – 4 %;  

• rizika podmínečně přijatelná - 53 %;  

• rizika nepřijatelná - 43 % [11]. 

Rizika přijatelná jsou ta rizika, pro která není předpokládáno přijímání speciálních 

opatřeních. Jsou to tedy situace zvládnutelné v režimu běžné činnosti IZS a příslušných 

správních úřadů [11].                                                                                                                   

Rizika podmínečně přijatelná jsou ta rizika, pro která je již nutné přijetí speciálních 

opatření nutných k jejich eliminaci. Jedná se především o oblast havarijního plánování,  

o přípravu typových činností složek IZS a tedy celkově o oblast přípravy na řešení MU [11].                                                       

Rizika nepřijatelná nám představují kategorii nejvyšší priority.  Opatření vedoucí k jejich 

eliminaci spadají do oblasti přípravy na řešení KS a zahrnují především krizové plánování 

[11]. 

Celkem tedy bylo pro Českou republiku identifikováno 22 typů nebezpečí, pro které lze 

odůvodněně očekávat vyhlášení krizového stavu – spadají do kategorie nepřijatelných rizik. 

Pro tyto případy je nutno přijímat opatření vedoucí k eliminaci jejich rizik a v rámci systému 

krizového plánování vypracování typových plánů. 
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Typy nebezpečí s nepřijatelným rizikem: 

 

Obrázek 3 - typy nebezpečí s nepřijatelným rizikem. Zdroj [11]. 

Druhou částí úkolu byl požadavek implementovat získané výsledky do dokumentů 

zásadních pro zajišťování bezpečnosti ČR. Tento požadavek byl splněn povinností gesčních 

ministerstev a jiných ústředních správních úřadů zpracovat nové typové plány podle 

Metodiky zpracování typových plánů vydaných MV-GŘ HZS ČR [12].  

2.4 Analýza rizik pro úroveň krajů a obcí s rozšířenou působností 

Po vzoru Analýzy hrozeb pro ČR byly analýzy zpracovány i pro jednotlivé kraj a ORP.  

MV-GŘ HZS ČR vydalo „Metodický postup ANALÝZA“ podle nějž jsou realizovány  

tzv. klíčové a průřezové aktivity [13].  
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Klíčové aktivity zahrnují stanovení záměru, což je tedy zpracování analýzy rizik pro dané 

území regionu a z nich vyplývajících rizik a poté posouzení rizik. Posouzení rizik zahrnuje 

identifikaci jednotlivých typů nebezpečí, analýzu rizik, hodnocení rizik [13].  

Zpracovatelé analýzy pro kraj/ORP obdrželi kompletní registr nebezpečí obsahující všech 

72 typů nebezpečí vycházející z analýzy pro ČR rozdělených na naturogenní 

(abiotické/biotické/kosmické) a antropogenní (technogenní/sociogenní/ekonomické).  

Pomocí vztahu 𝐑 = 𝐅 × 𝐍 (F - koeficient četnosti možné aktivace konkrétního typu 

nebezpečí; N – koeficient souhrnného vyjádření nepříznivých účinků/dopadů události či 

jevu) byla provedena samotná analýza rizik. Následně byla rizika hodnocena. Smyslem 

hodnocení je identifikace prioritních rizik, kterým je nutné věnovat pozornost v rámci 

havarijního nebo krizového plánu [13]. Rizika jsou rozdělena do tří kategorií, stejně jako 

v Analýze hrozeb pro ČR: rizika přijatelná, rizika podmínečně přijatelná, rizika nepřijatelná. 

Průřezové aktivity byla realizované průběžně v době zpracování analýzy a zahrnují 

komunikaci a konzultaci a následné monitorování a přezkoumávání.  

 

 

Obrázek 4 - kompletní znázornění zvoleného postupu řešení úkolu. Zdroj [13]. 
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2.4.1 Středočeský kraj  

Středočeský kraj vybral pomocí multikriteriální analýzy z celkového počtu 22 nebezpečí 

s nepřijatelným rizikem 7 rizik, které mohou vést k vyhlášení krizového stavu na úrovni 

kraje.  

Jedná se o tyto rizika:  

 přirozená povodeň; 

 přívalová povodeň;  

 extrémní dlouhodobé sucho; 

 epidemie - hromadné nákazy osob; 

 únik nebezpečné chemické látky ze stacionárního zařízení; 

 narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu; 

 zvláštní povodeň [14].  

Povodněmi se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných 

povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může 

způsobit škody. Povodněmi je zároveň i stav, kdy voda nemůže dočasně nedostatečně 

odtékat; její odtok je nedostatečný; dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku 

srážkových vod; z určitého území a tím může způsobit škody [15]. Povodně lze v závislosti 

na ročním období dělit na povodně zimní, letní a jarní [16].  

Přirozená povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním sněhu, 

respektive v kombinaci s dešťovými srážkami, dlouhotrvajícími regionálními dešťovými 

srážkami nebo chodem ledů a vyskytuje se v blízkém okolí vodního toku [15]. Tento typ 

MU/KS řeší příslušné povodňové plány ORP a obcí, Povodňový plán Středočeského kraje.  

Přívalová povodeň může vzniknou kdekoliv na území kraje, kde reliéf krajiny umožňuje 

stečení velkého množství srážkové vody do údolí. Jedná se o jev, kdy půda není schopná 

absorbovat zvětšené množství vody z krátkodobých dešťových srážek velké intenzity, 

nejčastěji v zastavěných oblastech [17]. Konkrétní místa vzniku ve Středočeském kraji nelze 

přesně určit.  

Extrémní dlouhodobé sucho se může vyskytnout kdekoliv na území Středočeského kraje 

[18]. Sucho je většinou jevem nahodilým, který se vyskytuje z velké části nepravidelně  
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v období podnormálních srážek s trváním od několika dní až po několik měsíců a znamenající 

v zásadě nedostatek vody v atmosféře, půdě či rostlinách [19]. 

Epidemie (hromadné nákazy osob), je označením pro hromadný výskyt přenosných 

(nakažlivých) nemoci, který je časově a místně ohraničený [20].  

Únik nebezpečné chemické látky ze stacionárního zařízení je možné charakterizovat 

jako výron nebezpečné chemické látky z objektu nebo zařízení, ve kterých je s látkou 

nakládáno. Tyto látky mohou uniknout vlivem poruchy na zařízení, selháním lidského 

faktoru v důsledku přírodních živlů nebo kombinací těchto faktorů [21] [22].  

Ve Středočeském kraji je možnost úniku např. ve městech Neratovice, Rakovník, Kralupy 

nad Vltavou, Kolín, Čáslav.  

Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu může vzniknout z důvodu 

poruchy výrobny elektrické energie, přenosové a distribuční soustavy nebo narušením 

funkčnosti dispečerského informačního a řídicího systému. Tyto poruchy mohou způsobit 

poškození nebo ztrátu funkce některého či několika prvků a vést k haváriím regionálního 

nebo celostátního charakteru což může mít za následek omezení zásobování odběratelů 

elektrickou energií [23].  

Zvláštní povodeň vzniká poruchou vodního díla (dále jen VD), která může vést až k jeho 

havárii (protržení) nebo nouzovým řešením KS na VD [24]. Tento typ události řeší příslušné 

plány ochrany území pod VD [25]. Ve Středočeském kraji se jedná o VD: Dráteník, 

Hracholusky, Kamýk, Klíčava, Láz, Obecnice, Orlík, Pařížov, Pilská, Slapy, Štěchovice, 

Trnávka, Vrchlice, Záskalská [26]. 

Zároveň bylo určeno 6 nepřijatelných rizik pro všechny kraje, tedy i pro Středočeský  

a Ústecký kraj, jejíž řešení by muselo proběhnout na státní úrovni. Jedná se o narušení 

dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu, narušení bezpečnosti informací kritické 

informační infrastruktury, narušení funkčnosti významných systémů elektronických 

komunikací, narušení dodávek potravin velkého rozsahu, migrační vlny velkého rozsahu  

a narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu. Rozpracování těchto 

rizik je v rozsahu zadání z typového plánu. 
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2.4.2 Ústecký kraj  

Ústecký kraj vybral pomocí multikriteriální analýzy z celkového počtu 22 nebezpečí 

s nepřijatelným rizikem 9 rizik, které mohou vést k vyhlášení krizového stavu na úrovni 

kraje.  

Jedná se o tyto rizika:  

 přirozená povodeň; 

 přívalová povodeň;  

 extrémní dlouhodobé sucho; 

 výskyt extrémně vysoké teploty; 

 epidemie - hromadné nákazy osob; 

 únik nebezpečné chemické látky ze stacionárního zařízení; 

 narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu; 

 zvláštní povodeň; 

 narušování zákonnosti velkého rozsahu [27].  

Přirozená povodeň na území kraje může vzniknou na největším vodním tokem na kraje, 

na řece Labi, do které se zleva vlévá druhý největší levostranný labský přítok Ohře a řeka 

Bílina. Z pravé strany se do Labe vlévá na území kraje Ploučnice, posledním pravostranným 

přítokem na území kraje je řeka Kamenice. Všechny tyto řeky, ale i malé říčky s sebou 

přinášejí riziko přirozené povodně na území Ústeckého kraje.   

Výskyt extrémně vysoké teploty je jev, kdy se předpokládá takový vývoj počasí, kdy 

v rámci velmi teplé periody dojde k překročení nejvyšší denní teploty nad 34 oC ve třech  

po sobě jdoucích dnech s predikcí dalšího pokračování vysokých teplot. Nejvíce ohrožená 

jsou velké městské aglomerace [28].  

Při úniku nebezpečné chemické látky ze stacionárního zařízení je obyvatelstvo 

ohroženo na životech a zdraví. Z hlediska největších možných následků při haváriích 

způsobených chemickými látkami a chemickými přípravky existuje největší riziko vzniku 

krizové situace v  Litvínově, Lovosicích a Ústí nad Labem. 

http://dpp.kr-ustecky.cz/hvmap?IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=CZ042&map=toky&CF_SXX=diba_a01&CF_TM=*diba_a01/dib_ricni_sit1/dib_ricni_sit0&CF_SZO=1&CF_SQY=L%5BTOK_ID%5D139660000100&QI=-1
http://dpp.kr-ustecky.cz/hvmap?IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=CZ042&map=toky&CF_SXX=diba_a01&CF_TM=*diba_a01/dib_ricni_sit1/dib_ricni_sit0&CF_SZO=1&CF_SQY=L%5BTOK_ID%5D144190000100&QI=-1
http://dpp.kr-ustecky.cz/hvmap?IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=CZ042&map=toky&CF_SXX=diba_a01&CF_TM=*diba_a01/dib_ricni_sit1/dib_ricni_sit0&CF_SZO=1&CF_SQY=L%5BTOK_ID%5D145220000100&QI=-1
http://dpp.kr-ustecky.cz/hvmap?IFRAME=1&TMPL=HVMAP_MAIN&LOGO=CZ042&map=toky&CF_SXX=diba_a01&CF_TM=*diba_a01/dib_ricni_sit1/dib_ricni_sit0&CF_SZO=1&CF_SQY=L%5BTOK_ID%5D146260000100&QI=-1
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Zvláštní povodeň může vzniknou na jakékoliv z VD v kraji, tj. na VD Chřibská, 

Kyjovská, Lesenská, Jezeří, Fláje, Janov, Jirkov, Kadaň, Kamenička, Křimov, Nechranice, 

Otvovice, Újezd, Zaječice, Přísečnice, Všechlapy [29].  

Narušování zákonnosti velkého rozsahu můžeme charakterizovat jako závažné  

a úmyslné chování, při kterém dochází k porušování platných právních předpisů a narušení 

bezpečnosti České republiky a cílem ohrozit ve velkém rozsahu životy a zdraví obyvatel, 

materiální hodnoty, infrastrukturu, demokratické hodnoty a životní prostředí [30].  

Epidemie - hromadné nákazy osob; Extrémní dlouhodobé sucho; Přívalová 

povodeň; Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu jsou na území kraje těžko 

předvídatelná a můžou se vyskytnou kdekoliv, kde to podmínky dovolí.  

2.5 Obec s rozšířenou působností 

Obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) jsou mezičlánkem přenesené působnosti 

samosprávy mezi krajským úřadem a ostatními obcemi. ORP převzaly většinu působnosti  

po zrušení okresních úřadů. Celkem máme v ČR 205 obcí s rozšířenou působností [31].  

 

Obrázek 5 - ORP ČR. Zdroj [32]. 

Obecní úřad s rozšířenou působností za účelem připravenosti ORP  na řešení KS 

spolupracuje s HZS kraje na zpracování krizových plánů, konktrétně na krizovém plánu kraje 
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a ORP, a plní úkoly podle těchto plánů. Dále vede evidenci a předává HZS kraje informace 

o přechodných změnách pobytu osob za stavů mimo KS a za stavu nebezpečí. V neposlední 

řadě vede přehled možných zdrojů rizik a v rámci prevence odstraňuje nedostatky, které by 

mohly vést ke KS [33], [4]. 

Starosta ORP zajišťuje připravenost správního obvodu (dále jen SO) ORP na řešení KS. 

Řídí a kontroluje přípravná opatření, činnosti k řešení KS a činnosti ke zmírnění jejich 

následků prováděná územními správními úřady s působností v SO ORP, orgány obcí, PO  

a FO. K řešení KS zřizuje a řídí krizový štáb ORP jako svůj pracovní orgán, který je současně 

krizovým štábem pro území SO obce. Starosta zřizuje a řídí bezpečnostní radu ORP, 

organizuje přípravu správního obvodu ORP na KS a podílí se na jejich řešení, schvaluje po 

projednání v bezpečnostní radě ORP krizový plán ORP, spolupracuje s HZS kraje. Dále 

starosta ORP za stavu nebezpečí zajišťuje provedení stanovených krizových opatření 

v podmínkách ORP; plní úkoly stanovené hejtmanem a orgány krizového řízení při přípravě 

na krizové situace a při jejich řešení; odpovídá za využívání informačních a komunikačních 

prostředků a pomůcek krizového řízení určených Ministerstva vnitra [33], [4].  

2.6 Povinnosti a oprávnění orgánů obce při přípravě a řešení MU  

Orgány obce organizují přípravu obce na MU, podílí se na provádění záchranných  

a likvidačních prací a zajišťuje ochranu obyvatelstva (zejména varování, evakuaci, ukrytí 

osob, nouzové přežití) dle zákona o IZS. [1]. 

Obecní úřad (dále jen OÚ) při výkonu státní správy dále za tímto účelem:  

a) hospodaří s materiálem civilní ochrany; 

b) poskytuje HZS kraje podklady a informace potřebné ke zpracování havarijního plánu 

kraje nebo vnějšího havarijního plánu; 

c) podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel obce; 

d) vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany nebo staveb dotčených požadavky 

civilní ochrany v obci [34], [1]. 

 

2.6.1 Příprava obce na MU 

OÚ při přípravě na MU poskytují podklady a informace HZS kraje, které jsou potřebné 

ke zpracování havarijního plánu kraje případně vnějšího havarijního plánu. Jedná se zejména 
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o územní charakteristiku obce, možnosti k poskytnutí plánované pomoci na vyžádání, 

informace o způsobu a rozsahu osobní a věcné pomoci sjednanou starostou obce. Dále 

seznamuje PO a FO v obci s charakterem možného ohrožení, s připravenými záchrannými  

a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva k čemuž využívá širokou škálu forem  

a metod např. školení, besedy, tiskoviny, ukázky. Po seznámení obyvatelstva přichází na řadu 

přípravu obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku MU, k čemuž lze využít 

materiálů HZS ČR. Informace lze předávat za pomoci vývěsek, úředních desek, webových 

stránek úřadu, nebo vytvořením informačního koutku, kde je možno v tomto prostoru zajistit 

distribuci letáků, nebo jiných materiálů zaměřených na charakter možného ohrožení obyvatel 

obce, na připravená opatření k zabezpečení ochrany obyvatelstva, jejich života, zdraví  

a majetku. Zvláštní pozornost je třeba věnovat občanům sluchově, zrakově  

a tělesně postiženým. Zvýšenou poptávku po informacích ze strany obyvatel lze očekávat 

v době před očekávanou MU [34].  

2.6.2 Podíl obce na provádění záchranných a likvidačních prací  

Záchrannou prací se rozumí činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního 

působení rizik vzniklých MU, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo 

životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin. Likvidační prací se rozumí činnost 

k odstranění následků způsobených MU, přičemž následky se rozumí účinky (dopady)  

a rizika působící na osoby, zvířata, věci a životní prostředí [16]. 

Velitel zásahu, který provádí koordinování záchranných a likvidačních prací v místě 

nasazení složek IZS, může starostu obce požádat o spolupráci při provádění záchranných  

a likvidačních prací a pro plnění některých úkolů v ochraně obyvatelstva, které jsou  

v kompetenci obce. Velitelem zásahu je zpravidla velitel JPO nebo příslušný funkcionář HZS 

s právem přednostního velení. Pokud na místě zásahu není ustanoven velitel zásahu, řídí 

součinnost těchto složek velitel nebo vedoucí zasahujících sil a prostředků složky IZS, která 

v místě zásahu provádí převažující činnost [34].  

Starosta obce je ze zákona oprávněn vyzvat PO a FO k poskytnutí osobní nebo věcné 

pomoci. 

Významným nástrojem obce při provádění záchranných a likvidačních prací i při plnění 

úkolů ochrany obyvatelstva je jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen jednotka 
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SHD), kterou obec zřizuje a spravuje na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 

ve znění pozdějších předpisů viz kapitola 2.8 Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce.  

2.6.3 Ochrana obyvatelstva 

Starostovi obce zákon o IZS ukládá povinnost zajišťovat varování osob nacházejících  

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

starostou ORP evakuaci osob z ohroženého území obce [34]. Varování obyvatel se provádí 

varovným signálem „všeobecná výstraha“ - kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin; signál 

může být vyhlašován 3x za sebou v cca 3 minutových intervalech, následované tísňovou 

informací pomocí elektronické sirény, místního infomačního systému nebo hromadných 

sdělovacích prostředků [2].   

Ukrytí a evakuace obyvatel obce jsou jedním ze základních způsobů ochrany 

obyvatelstva. Je to souhrn opatření, jimiž se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů 

kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby 

a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí v daném pořadí priority. 

Vlastní evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují 

pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci 

uskladnění. Souběžně s evakuací a v souladu s plány, uzavřenými dohodami a smlouvami 

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

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

základní služby obyvatelstvu a plnění základních hygienických norem) [36].  

U HZS jsou vytvářeny soupravy materiálu nouzového přežití, které jsou určeny  

k zabezpečení nouzového ubytování, stravování, případně ošacení evakuovaných osob. Další 

možností je využití humanitární pomoci. Humanitární pomoc, dle zákona o hospodářských 

opatřeních za KS (zákon č. 241/2015 Sb.), zabezpečuje vláda prostřednictvím Správy státních 

hmotných rezerv. Ta vytváří zásoby použitelné pro řešení KS (spací pytle, deky, potravinový 

a hygienický balíček) [34]. 

2.6.4 Finanční zabezpečení MU 

Finanční zabezpečení je pokryto z příspěvku státu na výkon státní správy v přenesené 

působnosti v souladu s § 7 a 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Dále mohou být využity možnosti krajů pro 
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zabezpečení jednotlivých úkolů dotacemi do rozpočtů obcí podle § 10 zákona č. 250/2000 Sb. 

Chce-li obec dosáhnout vyšší úrovně připravenosti na řešení mimořádných událostí  

a krizových situací, musí využít vlastních zdrojů [34].  

2.7 Povinnosti a oprávnění orgánů obce při přípravě a řešení KS  

Krizový zákon vymezuje mezi orgány krizového řízení mimo jiné orgány obce a stanovuje 

úkoly a působnosti starostovi obce a OÚ. Obec plní úkoly v krizovém řízení ve dvou 

rozdílných režimech – v režimu bez výskytu krizové situace (příprava na řešení krizové 

situace) a v režimu vyvolaném výskytem krizové situace (řešení krizové situace). Působnost 

a úkoly stanovené obecnímu úřadu nebo starostovi obce podle zákona jsou výkonem státní 

správy v přenesené působnosti [4].  

Starosta obce může zřídit jako svůj pracovní orgán pro přípravu na KS a jejich řešení 

krizový štáb obce, jehož se stává předsedou [7]. Členy krizového štábu může starosta 

jmenovat z řad zaměstnanců obecního úřadu, členů zastupitelstva obce, členů rady obce, 

složek IZS v obci a dalších osob vhodných pro řešení vzniklé situace. Organizační struktura 

není přesně ustanovena, nelze použít běžný model bezpečností rady a stálé pracovní skupiny 

krizového štábu, jelikož obce bezpečnostní radu obce nezřizují a zároveň by se obce potýkaly 

s nedostatkem vhodného personálu [38].  

2.7.1 Příprava na řešení krizové situace 

Povinnost zajišťovat připravenost obce na řešení KS je ukládána krizovým zákonem 

starostovi obce, a ostatní orgány obce se na tomto podílejí. Starosta obce za účelem přípravy 

na KS plní úkoly stanovené starostou ORP a orgány krizového řízení a zajišťuje opatření 

uvedené v krizovém plánu OPR, zároveň odpovídá za využívání informačních  

a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení určených Ministerstvem vnitra [34].  

Obecní úřad za účelem zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací: 

a) organizuje přípravu obce na krizové situace; 

b) poskytuje obecnímu úřadu ORP podklady a informace potřebné ke zpracování krizového 

plánu ORP; 
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c) vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob, pro kterou shromažďuje údaje, 

a předává údaje v ní vedené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož 

správním obvodu se nachází; 

d) vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí, pro kterou 

shromažďuje údaje, a předává údaje v ní vedené obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností, v jehož správním obvodu se nachází; 

e) se podílí na zajištění veřejného pořádku; 

f) plní úkoly stanovené krizovým plánem obce s rozšířenou působností při přípravě na 

krizové situace a jejich řešení [4]. 

 

OÚ seznamuje PO A FO charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými 

opatřeními a se způsobem jejich provedení [39]. 

2.7.2 Řešení krizové situace 

Při vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu starosta obce zajišťuje provedení 

krizových opatření v podmínkách obce. Náklady vynaložené na provedení krizových 

opatření stanovených obcí uhrazuje obec z obecního rozpočtu [34].  

V době krizového stavu starosta obce: 

a) zabezpečuje varování a informování osob nacházejících se na území obce před 

hrozícím nebezpečím a vyrozumění orgánů krizového řízení, pokud tak již neučinil 

hasičský záchranný sbor kraje;  

b) nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce;  

c) organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatelstva;  

d) zajišťuje provedení stanovených krizových opatření v podmínkách správního obvodu 

obce; správní úřady se sídlem na území obce, právnické osoby a podnikající fyzické 

osoby jsou povinny stanovená krizová opatření splnit; 

e) plní úkoly stanovené starostou obce s rozšířenou působností a orgány krizového řízení 

a úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu obce s rozšířenou působností; 

f)  zajišťuje organizaci dalších opatření nezbytných pro řešení krizové situace;  

g) řídí krizový štáb obce (pokud jej zřídil) [34], [4]. 
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Pokud starosta obce neplní v době KS úkoly stanovené krizovým zákonem, může hejtman 

převést jejich výkon na zmocněnce, kterého za tím účelem jmenuje [34]. Obecní úřad se za 

KS podílí se na zajištění veřejného pořádku a plní úkoly stanovené krizovým plánem ORP. 

2.7.3 Finanční zabezpečení krizových opatření  

Finanční zabezpečení krizových opatření na běžný rozpočtový rok se provádí podle 

zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

Za tímto účelem:  

a) obce ve svých rozpočtech na příslušný rok vyčleňují objem finančních prostředků 

potřebný k zajištění přípravy na krizové situace; obce dále ve svém rozpočtu na 

příslušný rok vyčleňují účelovou rezervu finančních prostředků na řešení krizových 

situací a odstraňování jejich následků;  

b) Ministerstvo financí navrhuje účelovou rezervu finančních prostředků na řešení KS  

a odstraňování jejich následků. [40]. 

Finanční zabezpečení krizových opatření je zmíněno i v § 25 krizového zákona. 

2.8  Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce  

Právní zakotvení pro zřízení a fungování jednotky SDH a jejich následné fungování 

nalezneme v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

V paragrafu 29 se uvádí, že jednotku SDH obce zřizuje obec v samostatné působnosti. 

Hlavním úkolem této jednotky je provádění hašení požárů, záchranných a likvidačních prací 

při živelních pohromách a jiných MU a na svém územním obvodu plní další úkoly podle 

zvláštního právního předpisu (zákon o IZS).  Obec jako zřizovatel poskytuje členům jednotky 

za tyto úkoly odměnu [41]. 

Právní akt na zřízení jednotky je rozhodnutí zastupitelstva obce a vytvoření zřizovací 

listiny jednotky. Předtím je ale nutná konzultace s HZS ČR kraje, jakožto zpracovatele 

poplachového plánu. Jen HZS ČR kraje může určit potřebu a hodnotu vznikající jednotky. 
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Spolupráce krajských hasičů a jednotky SDH obce je důležitou a nedílnou součástí nabytí 

dostatečného společenského významu jednotky SDH obce [42]. 

Starosta obce určí velitele jednotky. Další nutné kroky jsou zajištění dostatečného počtu 

zdravotně způsobilých členů, zajištění finančního a materiálního vybavení, zázemí pro 

techniku i členy a v neposlední řadě odborná školení pro všechny členy jednotky [42]. 

V řadě obcí se jednotka SHD obce nezaměřuje jen na úsek krizového řízení a požární 

ochrany, ale i na společenský a kulturní život obce. Zprostředkovává besedy, školení, soutěže 

pro děti i dospělé v oblasti prevence, přípravy a zvládání KS a MU [34].  

Pro účely plošného pokrytí se jednotky požární ochrany dělí na tyto kategorie:  

a) jednotky s územní působností zasahující i mimo území svého zřizovatele  

1. JPO I - jednotka hasičského záchranného sboru s územní působností zpravidla do 20 

minut jízdy z místa dislokace. 

2. JPO II - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu 

jako svoje hlavní nebo vedlejší povolání, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy  

z místa dislokace. 

3. JPO III - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu  

v jednotce požární ochrany dobrovolně, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy  

z místa dislokace.  

b) jednotky s místní působností zasahující na území svého zřizovatele  

1. JPO IV - jednotka hasičského záchranného sboru podniku. 

2. JPO V - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu  

v jednotce požární ochrany dobrovolně.  

3. JPO VI - jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku [41]. 
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2.9  Charakteristika vybraných obcí Středočeského kraje 

Středočeský kraj je svou rozlohou největším krajem ČR, má rozlohu 10 929 km2 což činí 

14% rozlohy celého území ČR. Územně náleží k Českému masivu a jeho reliéf je poměrně 

málo členitý. Sever a východ je rovinatý, na jihu a jihozápadě převládají vrchoviny. 

Nejvyšším bodem území je vrchol brdských hřebenů Tok (865 m n. m.) v okrese Příbram, 

nejnižším bodem je řečiště Labe (153 m n. m.) v okrese Mělník [43]. 

Území Středočeského kraje se administrativně dělí na území 12 okresů (Benešov, Beroun, 

Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-západ, Praha-východ, 

Příbram a Rakovník), 26 ORP a 1 144 obcí [44].  

Mezi obce s rozšířenou působností patří: Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem – Stará 

Boleslav, Čáslav, Černošice, Český Brod, Dobříš, Hořovice, Kladno, Kolín, Kralupy nad 

Vltavou, Kutná Hora, Lysá nad Labem, Mělník, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, 

Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram, Rakovník, Říčany, Sedlčany, Slaný, Vlašim  

a Votice [44]. 

 

Obrázek 6 - správní rozdělení Středočeského kraje. Zdroj [44] 
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Dle údajů Českého statistického úřadu [45] měl Středočeský kraj ke dni 30. 9. 2017 celkem 

1 348 840 obyvatel a byl tím pádem krajem s největším počtem obyvatel v České republiky. 

Poloha Středočeského kraje významně ovlivňuje jeho ekonomickou charakteristiku. 

Ekonomicky výhodná je úzká vazba na Prahu a hustá dopravní síť. Přes území kraje vedou 

do hlavního města historicky radiálně uspořádané hlavní železniční i silniční tranzitní sítě 

[43]. 

Pro Středočeský kraj je charakteristická zemědělská i průmyslová výroba. Zemědělská 

výroba těží z příznivých přírodních podmínek v severovýchodní části kraje (okolí řeky 

Labe), převládá rostlinná výrobou, především pěstování pšenice, ječmene, cukrovky, ovoce, 

zeleniny a květin. Hlavními průmyslovými odvětvími jsou strojírenství, chemie  

a potravinářství [43]. 

Podniky  

Území celého kraje je hustě poseto různými průmyslovými podniky. Největší 

bezpečnostní riziko představují ty podniky, které nakládají s nebezpečnými chemickými 

látkami (dále jen NCHL). Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob jakožto 

vlastníků, uživatelů nebo budoucích uživatelů objektu, ve kterých je umístěna NCHL  

a působnost veřejné správy na úseku prevence závažných havárií upravuje zákon č. 224/2015 

Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými 

látkami nebo chemickými směsmi. Tento zákon nabyl účinnost 1. října 2015 a je dosud platný 

[46].  

V závislosti na tom, jaké konkrétní NCHL a v jakém množství se vyskytují v objektu,  

je daný objekt zařazen do skupiny A nebo B. Pokud objekt nespadá do ani jedné z těchto 

skupin, týká se ho tzv. protokol o nezařazení [47].  

Na území Středočeského kraje se nachází celkem 28 objektů či zařízení spadající  

do skupiny B a 20 do skupiny A dle zmíněného zákona (Provozovatelé nebo uživatelé objektů 

zařazených dle § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 224/2015 Sb.) [43]. 

Dle Analýzy rizik Středočeského kraje patří únik nebezpečné chemické látky  

ze stacionárního zařízení mezi nepřijatelná rizika [14]. 



31 

 

Povodí  

Územím kraje protéká celkem 27 řek, z čehož největší je Labe, Vltava, Berounka  

a Sázava. Severozápadní část kraje patří do povodí Ohře, která ale krajem přímo neprotéká 

[48].  

Množství řek s sebou přináší i riziko povodní. Dle Analýzy rizik Středočeského kraje patří 

přirozená povodeň, přívalová povodeň a zvláštní povodeň mezi nepřijatelná rizika [14]. 

Berounka  

Řeka Berounka vzniká v Plzni soutokem Mže a Radbuzy a jedná se o největší levostranný 

přítok Vltavy. Protéká Plzeňským a Středočeským krajem, je dlouhá 139,1 km. Sídla položená 

při řece Berounce nebývají povodněmi příliš postižena. Díky dlouze zvažovanému splavnění 

řeky Berounky nebyly stavební záměry v těsné blízkosti toku povolovány. V novodobé 

historii nechali největší následky povodně v letech 2002 a 2013.  

Labe  

Řeka Labe pramení v Krkonoších, protéká Německem a ústí do Severního moře. Celkem 

je dlouhá 1094 km, přičemž v ČR se jedná o délku 370,74 km. U Mělníku dochází k soutoku 

Labe s Vltavou [49]. Nejničivější povodně novodobé historie jsou z let 2002 a 2013. Ačkoliv 

jsou na řece vybudovaná kvalitní protipovodňová opatření, nebyla ve zmíněných letech 

dostačující a na řadě míst došlo k překonání protipovodňových zábran. Mimo zasažení 

přilehlých obcí došlo, hlavně v roce 2002, ke značnému zasažení podniků v blízkosti řeky 

např. Spolana Neratovice [50]. Po záplavách v roce 2002 došlo k řadě protipovodňových 

kroků a díky tomu povodně v roce 2013 nedosáhly takového ničivého rozsahu [51].  

2.9.1 ORP Rakovník 

ORP Rakovník leží v západním cípu Středočeského kraje. Počet obcí v působnosti je 83, 

z toho 6 městysů a 3 města. Rozloha okresu je 89 630 ha, z toho 52% zemědělských 

pozemků, kterou z 84% tvoří orná půda a 48 % ostatní pozemky, z toho 81 % lesy [52].  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Plze%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C5%BEe
https://cs.wikipedia.org/wiki/Radbuza
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Obrázek 7 - správní obvod ORP Rakovník. Zdroj [53]. 

Z vypracované Analýzy rizik OPR Rakovník vyplívá, že nejvýraznější ohrožení pro 

obyvatelstvo představují tyto MU: 

 z přírodních MU se jedná především o živelné pohromy způsobené povodněmi, 

sesuvy půdy, epidemie, šíření nebezpečných nákaz u zvířat, vichřice; 

 z antropogenních MU jde především o zvláštní povodeň (vodní dílo Klíčava), únik 

NCHL, přerušení dodávek základních potravin a pitné vody, přerušení dodávky 

elektrické energie, tepla a plynu, požár, havárie v dopravě [54]. 

Rozsáhlé povodně způsobuje především řeka Berounka, konkrétně v letech 2002 a 2013 

došlo k ohrožení obyvatel po celé délce jejího toku na území ORP Rakovník. Dále územím 

protékají menší vodní toky (Rakovnický a Lišanský potok), které jsou častou příčinou 

lokálních povodní, zejména v jarních měsících v období tání. Dalším z možných ohrožení 

jsou sesuvy půdy. Pozůstatkem důlní činnosti na Rakovnicku jsou lokální podzemní důlní 

díla vzniklá za účelem těžby nebo průzkumu. Tyto oblasti mohou představovat nebezpečí 

lokálního charakteru. Na celém území ORP se mohou vyskytovat prudké bouře doprovázené 

silnými větry a vichřice. Nejvíce ohrožená obytná sídla jsou v oblasti Křivoklátských lesů  
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a Plavečského vrchu. V zalesněných oblastech se ojediněle vyskytuje vzteklina u volně 

žijících zvířat, stejně tak se místně na území ORP vyskytuje varoáza včel. Výskyt ohnisek 

velmi nebezpečných nákaz zvířat nebyl v posledních letech na teritoriu ORP Rakovník 

zaznamenán. Mimo jiné zalesněné prostory s hustým a často nepřístupným lesem jsou 

v letních měsících náchylné ke vzniku a nekontrolovatelnému šíření lesních požárů [54].  

Mezi hlavní stacionární zdroje ohrožení obyvatelstva z hlediska úniku nebezpečných 

škodlivin patří Procter-Gamble, s.r.o. Rakona Rakovník (peruhličitan sodný), RAVOS 

Rakovník, s.r.o. – úpravna vody (chór), Agro ZZN Rakovník a.s. – sklad agrochemických 

výrobků (pesticidy), Zimní stadion Rakovník o.s. (amonika), Klíčavská přehrada – výroba 

vody (chlór) a pivovary Heineken ČR, a.s. Krušovice a Bakalář Rakovník (amoniak). Lokální 

výbuch může způsobit EXPLOSIA Pardubice a.s. odbytový sklad Lužná, kde se skladují 

průmyslové výbušniny.  ORP Rakovník prochází 2 trasy plynovodu, 1 trasa ropovodu nesoucí 

s sebou rizika spojené se vznikem požáru, výbuchu, nebo úniku nebezpečných látek 

s možností znečištění odpadních vod a vodních toků. Přerušení dodávek tepla, jakožto 

sekundární důsledek přerušení dodávek elektrické energie, by mělo dopad především  

na obyvatele měst Rakovník a Nové Strašecí. Vzhledem k charakteru osídlení území ORP, 

kdy většina obyvatelstva žije v rodinných domech, by měl případný výpadek pouze lokální 

charakter. To samé platí i o přerušení dodávek základních potravin a pitné vody. Havárie 

v dopravě vznikají především na hlavních tazích, konkrétně Rakovník – Praha  

a Rakovník – Beroun [33]. 

Pro povodně má ORP zpracovaný Povodňový plán, ostatní hrozby řeší Krizový plán ORP. 

Krizový plán ORP Rakovník navazuje na Krizový plán Středočeského kraje.  

Oráčov  

Obec Oráčov se nachází 14 km západně od Rakovníka na Rakovnickém potoku. Počet 

obyvatel je 375 [55]. Obec je z poloviny obklopena lesy, z druhé poloviny ornou půdou  

a loukami.  

Obcí prochází Rakovnický potok, na kterém hrozí přirozená povodeň. V okolí koryta 

potoka se nachází na počet pouze jednotky obytných domů. Obcí prochází silnice II. třídy  

Jesenice – Rakovník, která je z důvodu dlouhodobých i krátkodobých uzavírek v okolí velmi 

vytěžovaná.  
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Obec nezřizuje jednotku SDH obce.  

Roztoky u Křivoklátu 

Obec Roztoky se nachází 13 km jihovýchodně od Rakovníka na pravém břehu řeky 

Berounky. Počet obyvatel je 1086.  V obci se nachází dva mosty přes Berounku, silniční  

a železniční. V obci má výjezdové stanoviště ZZS Středočeského kraje a je zde také obvodní 

oddělení PČR [56]. 

Nejvýraznější riziko vyplívá z polohy obce na břehu řeky Berounky. V záplavovém území 

se nachází 46 budov, které trvale obývá přibližně 183 obyvatel. Na území obce Roztoky se  

v záplavovém území také nachází 14 rekreačních objektů, které mají kapacitu okolo 120 

ubytovacích míst. Zároveň je zde objekt, který by mohl být při povodni zdrojem ohrožení 

vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku. 

Jedná se o sklad společnosti AKM Oil, s.r.o., dva autoservisy a truhlárnu [56]. 

Obec zřizuje jednotku SDH Roztoky.  

Zbečno 

Obec se nachází zhruba 15 km jihovýchodně od Rakovníka na levém břehu řeky Berounky. 

Počet obyvatel je 529 [57]. V obci je jeden silniční most.  

Nejvýraznějším rizikem je řeka Berounka. Část obce se nachází v záplavovém území řeky 

Berounky, celkem 40 objektů. Na katastrálním území obce se nachází Vodní nádrž Klíčava, 

z níž vytéká potok Klíčava, který se vlévá do Berounky poblíž právě obce Zbečno. Přehrada 

s sebou nese riziko vzniku zvláštní povodně, která by zasáhla velkou část obce [57].  

Obec zřizuje jednotku SDH Zbečno. 

2.9.2 ORP Beroun 

ORP Beroun leží v jihozápadní části středočeského kraje. Celkem má ve své působnosti 

48 obcí. Rozloha OPR je 41 567 ha, z toho 47% zemědělských pozemků, kterou z 74% tvoří 

orná půda a 53 % ostatní pozemky, z toho 76 % lesy [52]. 
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Obrázek 8 - správní obvody ORP Beroun. Zdroj [58]. 

Napříč ORP Beroun prochází řeka Berounka. Další významné toky jsou Litavka, Loděnice 

a Habrový potok. Terén je převážně kopcovitý s převahou lesů.  

ORP Beroun má zpracovanou Analýzu rizik. Pomocí multikriteriální analýzy bylo 

zjištěno, že na území OPR je největší riziko vzniku přirozené povodně. Podstatně nižší, přesto 

stále nepřijatelné riziko je vznik přívalové povodně, extrémní dlouhodobé sucho, extrémní 

dlouhodobé vysoké teploty, epidemie. Narušení dodávek elektrické energie; migrační vlna; 

narušení zákonnosti velkého rozsahu má sice také vysoké riziko, přesto bylo vyhodnoceno, 

že tento druh MU/KS je neřešitelný z úrovně ORP [59].  

Přirozená povodeň může vzniknout kdekoliv na území ORP, kde protéká vodní tok,  

na němž je vyhlášené záplavové území. Tento typ mimořádné události řeší příslušné 

povodňové plány obcí, povodňový plán obce s rozšířenou působností Beroun, Povodňový 

plán Středočeského kraje a Ústřední povodňový plán. Nejvážnějším rizikem jsou řeky 

Berounka a Litavka [26].  
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Z důvodu frekventované dálnice spojující Prahu a Plzeň je zde zvýšená pravděpodobnost 

nehody v silniční dopravě, respektive nehody s únikem nebezpečné chemické látky.  

Plynovod Mezouň vedoucí v úseku Beroun - Zdice – Hořovice, může přinášet riziko 

potrubní havárie.  

Nižbor 

Obec Nižbor se nachází 7 km severozápadně od Berouna. Obec má 2049 obyvatel [60]. 

Obec se nachází v lesnaté krajině s velmi členitým a rozmanitým povrchem přímo na řece 

Berounce.  

Největším rizikem pro obec je řeka Berounka. Obce se nejvíce dotknuly povodně v letech 

2002 a 2013. Dalším významným rizikem je Habrový potok, do kterého stéká voda z okolních 

svahů a v obci se vlévá do Berounky. Na tomto potoce byl z důvodu bleskového zvýšení 

hladiny v minulých letech nainstalován hladinoměr, který hlídá hladinu potoka. Na břehu 

řeky se nachází benzínová pumpa. 

Obec zřizuje jednotku SDH Nižbor s požární zbrojnicí v obci Žloukovice a Stradonice, 

což jsou čísti obce Nižbor. 

Hýskov 

Obec Hýskov se nachází 4 km severozápadně od Berouna na levém břehu řeky Berounky 

v lesnaté krajině. Obec má přibližně 1800 obyvatel [61].  

Největším rizikem pro obec je řeka Berounka. Záplavové území se dotýká 29 rodinných 

domů, 11 chat a průmyslového podniku Stará huť, v které se nacházejí výrobní závody 

SAVAS, PREVA a SMS Stavebniny Mrva.  

Dalším rizikem jsou potoky Sýkorák a Hýskovský, které odvádí dešťové a povrchové 

vody ze zastavěné části obce, v obci mají regulovaný tok, mimo obec je koryto spíše přírodní.  

Obec zřizuje jednotku SDH Hýskov.  
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2.9.3 ORP Neratovice 

ORP Neratovice leží severně od Prahy a ve své působnosti má 12 obcí. Rozloha OPR je  

11 315 ha, z toho 74% zemědělských pozemků, kterou z 91% tvoří orná půda a 26 % ostatní 

pozemky, z toho 30 % lesy [52]. 

 

Obrázek 9 - správní obvody ORP Neratovice. Zdroj [58]. 

Nejvážnější rizika určená Analýzou rizik na úrovni ORP jsou pro Neratovice přirozená 

povodeň a únik nebezpečné chemické látky ze stacionárního zařízení, což naprosto odpovídá 

poloze obce s rozšířenou působností. Napříč ORP prochází řeka Labe, na jejímž břehu se tyčí 

chemický závod Spolana Neratovice [62]. 

Dopravní havárie na sítích tj. na zařízení a elektrické energetické přenosové síťi 110 kV, 

by mohla mít vliv na bezpečný provoz podniku Spolana.  

Spolana a.s., Neratovice 

Areál Spolana a.s., Neratovice (dále jen Spolana) se nachází na katastrálním území obcí 

Neratovice a Libiš, 25 km severně od Prahy. Areál se nachází na obou březích řeky Labe  
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o celkové rozloze cca 250 ha. Hlavní provozní činností je výroba chemických výrobků 

průmyslovým způsobem a jejich prodej. Základní oblasti výroby jsou výroba PVC, výroba 

suroviny pro polyamidová vlákna a konstrukční plasty (kaprolaktam) a výroba 

anorganických produktů (hydroxid sodný, chlor, kyselina chlorovodíková, chlornan sodný, 

kyselina sírová, oleum, síran amonný). Pro svou potřebu vyrábí v teplárně elektrickou energii 

a páru, zřizuje úpravnu a čističku vod, provozuje vlastní skládku odpadů a disponuje cca  

40 km železniční vlečky a přístavem pro lodní přepravu po Labi. Pro to, aby mohla Spolana 

tyto výrobky produkovat, disponuje velkým množstvím zásobníků a zdrojů s NCHL [47]. 

Ovčáry 

Obec Ovčáry se nachází 7 km východně od Neratovic. V obci žije přibližně 754 obyvatel 

[63]. Okolí obce je rovinaté, převažuje orná půda.  

Obec se nachází vzdušnou čarou cca 4 km za hranicí ZHP Spolany. Největší riziko pro 

obec je řeka Labe, vzdálená 2 km od obce, z důvodu rovinatého terénu zasahuje záplavové 

území až do obce. Historicky se v obci přirozené povodně vyskytly, nenapáchaly však velké 

škody.  

Obec zřizuje jednotku SDH Ovčáry a Nedomice. 

Obříství 

Obec Obříství se nachází 5 km severozápadně od Neratovic. V obci žije přibližně 1400 

obyvatel [64]. Obec se nachází na břehu řeky Labe v rovinaté krajině, obklopena ornou 

půdou.  

Obec leží v záplavové zóně řeky Labe. Obec má vypracovaný povodňový plán, který 

počítá se záplavovým územím Q100. Při stoleté vodě v obci dochází k zatopení pouze 

okrajových částí obce. V roce 2002 však do obce přišla povodeň Q500 a byla zatopena 

většina obce. Následkem toho bylo v obci určeno k demolici 41 domů.  

Obříství se nachází v ZHP Spolany. Obec ve spolupráci se Spolanou se snaží své občany 

informovat a vzdělávat v oblasti řešení mimořádných událostí.  

Obec zřizuje jednotku SDH Obříství. 
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2.10 Charakteristika vybraných obcí Ústeckého kraje 

Ústecký kraj leží na severozápadě Čech. Rozloha kraje je 5 339 km2, což představuje 

6,8 % rozlohy ČR. Nejvyšší bod kraje se nachází v 1225 m n. m. na jihovýchodním svahu 

hory Klínovec. Řeka Labe v Hřensku je nejnižším bodem nejen kraje ale i ČR (113 m n. m.). 

V roce 2018 měl Ústecký kraj 821 337 obyvatel [65]. 

Území kraje je vymezeno územími 7 okresů (Děčín, Ústí nad Labem, Litoměřice, Teplice, 

Louny, Most a Chomutov), 16 ORP a celkem 354 obcí nejrůznější velikosti, z toho je 59 obcí 

se statutem města [66].  

Mezi obce s rozšířenou působností patří: Bílina, Děčín, Chomutov, Kadaň, Litoměřice, 

Litvínov, Louny, Lovosice, Most, Podbořany, Roudnice nad Labem, Rumburk, Teplice, Ústí 

nad Labem, Varnsdorf a Žatec [67].  

 

Obrázek 10 - správní rozdělení Ústeckého kraje. Zdroj [66]. 

Podniky 

Hospodářský význam kraje je dán značným nerostným bohatstvím, zejména hnědým  

a černým uhlím. Průmyslová výroba je rozvinutá především v Podkrušnohoří, jedná  

se o energetiku, strojírenství, chemický a sklářský průmysl. Oblasti okolo měst Louny, Žatec, 

Litoměřice je výmazné svou produkcí chmele, zeleniny a ovoce. [65].  

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cechy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%ADnovec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_D%C4%9B%C4%8D%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_%C3%9Ast%C3%AD_nad_Labem
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Litom%C4%9B%C5%99ice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Teplice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Louny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Most
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Chomutov
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Na území Ústeckého kraje se nachází celkem 16 objektů či zařízení spadající do skupiny 

B a 12 do skupiny A dle zákona 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií [65].  

Dle Analýzy rizik Ústeckého kraje patří únik nebezpečné chemické látky ze stacionárního 

zařízení mezi nepřijatelná rizika [27].  

Povodí 

Většinu území kraje odvodňuje největší řeka kraje - Labe a jeho přítoky Ohře a Ploučnice. 

Celkem je v kraji 16 řek. Dle Analýzy rizik Ústeckého kraje patří přirozená povodeň, 

přívalová povodeň a zvláštní povodeň mezi nepřijatelná rizika.  

Ohře  

Řeka pramení v Německu a přes karlovarský kraj se dostává do ústeckého, kde  

se u Litoměřic stává nejvýznamnějším levostranným přítokem Labe. Ohři, stejně jako mnoho 

jiných řek v Čechách, nejvíce v novodobé historii zasáhly povodně v letech 2002 a 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Labe
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oh%C5%99e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plou%C4%8Dnice
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2.10.1 ORP Žatec 

ORP Žatec leží na jihu ústeckého kraje. Celkem má ve své působnosti 18 obcí. Celková 

katastrální rozloha správního území je 30 737 ha z toho 21 600 ha je zemědělská půda a 4 437 

ha je lesní porost [68].  

 

Obrázek 11 - správní obvod ORP Žatec. Zdroj [69]. 

Územím ORP Žatec je hustě protknuto významnými vodními toky např. Ohře, 

Chomutovka, Blšanka, Hutná. Západní hranici s ORP Kadaň tvoří vodní nádrž Nechranice 
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(s celkovým objemem 287 milionů m3 vody), která významně ovlivňuje vodní tok Ohře a je 

důležitým faktorem v oblasti povodní na území správního obvodu Žatec. Územím prochází 

dálnice D7 a silnice 1. třídy spojující Plzeň a Most. Významná je i železniční trať 160 Most - 

Žatec – Plzeň [70]. 

Na území ORP Žatec je rozmístěno několik provozů zpracovávajících a skladujících 

nebezpečné látky, jejichž únik by mohl způsobit vznik krizové situace. Geograficky se jedná 

o obec s poměrně hustým zalidněním v porovnání s ostatními regiony ČR. Tyto podniky  

se řídí již zmíněným zákon č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií [70].  

Zálužice 

Obec Zálužice se nachází 4 km východně od Žatce. V obci žije 42 obyvatel [71]. Obec  

se nachází na levém břehu řeky Ohře v rovinatém terénu. Celá oblast je převážně zemědělská, 

v okolí obce jsou louky, orná půda a jen minimum lesů.  

Největší riziko pro obec je řeka Ohře. Celkem je povodní ohroženo 19 objektů a 38 osob. 

Na východní straně obce je vybudovaný protipovodňový val.  

Libočany 

Obec Libočany se nachází 3 km západně od Žatce. V obci žije 530 obyvatel [72]. Obec  

se nachází v rovinaté oblasti a je obklopena převážně ornou půdou a loukami. Jižně od obce 

teče potok Liboc, který se vlévá do Ohře tekoucí východně od obce. Severně nad obcí vytváří 

Ohře soustavu slepých ramen. Obec je tedy ze tří stran obklopena vodním tokem.  

Povodeň je největší riziko obce. Celkem je povodní ohroženo 14 objektů a přibližně 56 

osob.  

Obec zřizuje jednotku SDH Libočany.  

Tuchořice 

Obec Tuchořice se nachází zhruba 7 km jihozápadně od Žatce. V obci žije 681 obyvatel 

[73]. Obec se nachází v rovinaté krajině a je obklopena ornou půdou, loukami a remízky.  
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Obec je bez zdroje ohrožení. V okolí obce došlo v minulosti k sesuvům půdy, svah je nyní 

už stabilizovaný a nepředstavuje další riziko. 

Obec zřizuje jednotku SDH Tuchořice.  

2.10.2 ORP Louny  

ORP Louny se nachází v okrese Louny a leží v jižní části Ústeckého kraje na hranici 

se Středočeským krajem. Celkem má 41 obcí. Rozloha celková je 47 265 ha, z čehož 

35 050 ha tvoří zemědělská půda a 6 074 ha tvoří lesní porosty [68].  

 

Obrázek 12 - správní obvody ORP Louny. Zdroj [74]. 

 Napříč celým územím ORP Louny prochází řeka Ohře. Další významné toky jsou 

Hasina, Hrádecký potok, Smolnický potok. Vodní toky s sebou přinášejí riziko povodně.  

 Silnice 1. třídy 1/7 spojující Chomutov a Prahu vede v jižní části ORP, z Loun  

do Mostu vede silnice 1/28. Frekventované silniční koridory zde přinášejí možnost 

dopravní nehody, případně nehody s únikem NCHL. 



44 

 

Postoloprty  

Obec Postoloprty leží 7 km západně od Loun. Žije zde přibližně 4800 obyvatel [75] . Obec  

se nachází v poměrně rovinaté krajině, je obklopena převážně ornou půdou, v severní části 

lesem. Jižně od obce teče řeka Ohře, severně potok Chomutovka. Oba tyto volní toky mají 

stanovené záplavové území, které se dotýká obydlených částí obce Postoloprty. Celkem  

je ohroženo 40 rodinných domů.  

Obec zřizuje jednotku SDH Postoloprty.  

Vršovice 

Obec Vršovice se nachází 2 km severovýchodně od Loun. V obci žije přibližně 260 

obyvatel [76]. Obec se nachází na levém břehu řeky Ohře v rovinaté krajině obklopená ornou 

půdou.  

Jsou zde úseky řečiště, jejichž kapacita často nestačí pojmout ani jednoletou povodeň. 

Vodní tok v době povodní vystupuje na louky, pole, zahrady a zaplavuje pravidelně  

6 nemovitostí. Celkem je v obci povodní obraženo 59 osob.  

Obec zřizuje jednotku SHD Vršovice.  
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2.10.3 ORP Lovosice 

ORP Lovosice celkem má ve své působnosti 32 obcí. Rozloha OPR je 26 161 ha, z toho 

18 872 ha zemědělských pozemků a 4 073 ha lesy [68]. 

 

Obrázek 13 - správní obvod ORP Lovosice. Zdroj [77]. 

Nejvýznamnější vodní tok, Labe, vytváří hranici ORP Lovosice s ORP Litoměřice. 

Nemálo významnější je řeka Ohře v jižní části obvodu. Dálnice D8 spojující Cínovec a Prahu 

vede v západní čísti ORP. Z důvodu chemického podniku Lovochemie je zde větší 

koncentrace přepravovaných NCHL a s tím i zvýšené riziko nehody s únikem NCHL při 

přepravě.  
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Lovochemie, a.s. 

Podnik Lovochemie, a.s. (dále jen Lovochemie) se nachází na levém břehu řeky Labe na 

území obce Lovosice. Od svého vzniku v roce 1904 se převážně věnuje výrobě a prodeji 

hnojiv [78]. Momentálně je největší výrobce dusíkatých a vícesložkových hnojiv v kapalné  

i tuhé formě v České republice. Pro svou potřebu využívá NCHL jako např. amoniak ve 

zkapalněné formě, dusičnan amonný v kapalné formě nebo pevnou látku kyselinu 

monochloroctovou. Z důvodu nadlimitního množství NCHL je Lovochemie, a.s. zařazena do 

skupiny B dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších 

předpisů. V areálu závodu se nachází další společnosti, které ale využívají podlimitní 

množství NCHL a proto jsou zařazeny do kategorie A zmíněného zákona. Jedná se  

o společnosti Glanzstoff – Bohemia s.r.o. a PREOL, a.s. [79].  

Chotiměř 

Obec Chotiměř leží 5 km severozápadně od Lovosic. Žije zde zhruba 286 obyvatel [80]. 

Obec se nachází v CHKO České středohoří, je obklopena převážně ornou půdou a částečně 

lesy. Obcí protéká Chotiměřský potok, který s sebou nepřináší žádné riziko.  

Obecní úřad zavedl pro své občany rozesílání informativních SMS, registrace do systému 

je dobrovolná.  

Obec zřizuje jednotku SDH Chotiměř. Jednotka je dobře vybavena prostředky požární 

ochrany, a provádí především technické zásahy.  

Lukavec u Lovosic 

Obec Lukavec leží 3 km jihovýchodně od Lovosic. Žije zde 356 obyvatel [81].  Obec se 

nachází v těsné blízkosti Lovochemie, v ZHP závodu. Část obce je v záplavovém území 

potoku Modla, a zároveň hrozí riziko zatopení obce řekou Labe. Obec byla v roce 2002 

zasažena katastrofálními záplavami, kdy došlo k zatopení skoro 50% obce.  

Obec zřizuje jednotku SDH Lukavec, která nemá z důvodu malého rozpočtu obce 

dodatečné vybavení pro zvládání povodní velkého rozsahu. Místní dobrovolní hasiči se spíše 

orientují na kulturní život v obci.  
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3 CÍL PRÁCE A HYPOTÉZY  

Cílem diplomové práce je zhodnocení připravenosti vybraných obcí Středočeského kraje 

a Ústeckého kraje na řešení mimořádných a krizových situací s důrazem na materiální 

zabezpečení situace.  

Celkem byly stanoveny 4 cíle (dále jen C1; C2; C3, C4) a tři hypotézy (dále jen H1; H2; 

H3). 

Cíle práce:  

 C1: Zhodnotit připravenost vybraných obcí Středočeského kraje.  

 C2: Zhodnotit připravenost vybraných obcí Ústeckého kraje.  

 C3: Komparace Středočeského kraje a v Ústeckého kraje  

 C4: Návrh možností, které by vedly ke zlepšení připravenosti obcí na MU/KS 

Hypotézy: 

 H1: Předpokládáme, že zkoumané obce v záplavovém území budou lépe 

připraveny na zvládání povodní než zkoumané obce mimo záplavové území. 

 H2: Předpokládáme, že zkoumané obce v zóně havarijního plánování objektu 

kategorie B dle zákona 224/2015 Sb. budou lépe připraveny na zvládání úniku 

NCHL než zkoumané obce mimo zónu havarijního plánování.  

 H3: Předpokládáme, že „krizová“ dokumentace jednotlivých obcí se odvíjí od 

rizika daného území.  
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4 METODIKA 

Ke zpracování diplomové práce byly použity obecně známé vědecké metody, kterými  

jsou analýza, rozhovor, dedukce a indukce. 

4.1 Sběr dat a podkladů  

Data pro diplomovou práci byla získávána z veřejných literárních zdrojů, webových 

stránek, z dokumentace poskytnuté obcemi a HZS ČR, metodických pokynů, strategií, 

zákonů a vyhlášek. Pro práci s daty byly použity především metody indukce a dedukce.  

4.2  SWOT analýza 

SWOT analýza je strukturovaná metoda, jejíž pomocí lze identifikovat vnitřní a vnější 

faktory a jejich příznivý či nepříznivý vliv na dosažení daného cíle. Slouží ke zhodnocení 

projektů, míst, systémů či dalších našich zájmů. 

Metoda zahrnuje určení cíle zkoumaného zájmu a následnou identifikaci silných  

a slabých stránek jakožto vnitřních faktorů a příležitostí a hrozeb jakožto vnějších faktorů. 

Výstupem SWOT analýzy je matice zahrnující všechny zmíněné faktory.  

1) Vnitřní faktory  

a. Strengths  (silné stránky) – pozitivní vlastnosti, které jsou výhodou pro 

dosažení cíle;  

b. Weaknesses (slabé stránky) – negativní vlastnosti, které jsou nevýhodu pro 

dosažení cíle; 

2) Vnější faktory   

a. Opportunities (příležitosti) – vnější elementy, které lze využít jako výhodu pro 

dosažení cíle; 

b. Threats (hrozby) – vnější elementy, které by mohly představovat pro dosažení 

cíle hrozbu [82].  



49 

 

4.3  Rozhovor  

Zvolili jsme polostrukturovaný rozhovor. U tohoto typu rozhovoru jsou předem stanovené 

otázky, ovšem výzkumník se může doptávat na informace, které by mohly pomoci k lepšímu 

náhledu do tématu. 

V rámci výzkumného šetření jsme oslovili referenty krizového řízení jednotlivých 

zkoumaných ORP a starosty vybraných obcí. Pro získání informací od HZS Středočeského 

kraje a HZS Ústeckého kraje jsme oslovili oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení 

jednotlivých krajů.  

S respondenty proběhl rozhovor písemnou formou (pomocí emailové komunikace) a při 

osobním setkání. Respondenti byli seznámeni s cílem a metodikou výzkumného šetření. 

Respondenti odpovídali na předem známé otázky, odpovídali v kompetenci své funkce  

a s jejich svolením mohou být výsledky použity v této diplomové práci.  

Konkrétně proběhl rozhovor s:  

 referentem krizového řízení Městského úřadu Neratovice panem Ing. Ladislavem 

Drágou; 

 tajemnicí Městského úřadu Beroun paní Petrou Stančíkovou; 

 starostou města Rakovník panem JUDr. Pavlem Jenšovským (říjen 2018); 

 referentem IZS, obrany a BOZP Městského úřadu Rakovník panem Jiřím Vlčkem; 

 vedoucím úseku vnitřní správy Městského úřadu Louny panem Michalem 

Ovšonkou; 

 tajemnicí Městského úřadu Žatec paní Ing. Helenou Šmerákovou; 

 starosty jednotlivých obcí.  

Rozhovory probíhaly v době od října 2018 do března 2019.  

Ve výzkumném šetření jsme se původně zaměřili na konkrétně vybrané obce, dostavilo se 

zklamání ve formě odmítání a zamítavých postojů k možnému výzkumu v obci, případně 

nulové reakce na naše žádosti o rozhovor. Naopak komunikace se všemi vybranými ORP 

byla naprosto bezproblémová.  
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Otázky byly z následujících okruhů:  

 jak starosta obce/referent KŘ ORP hodnotí připravenost obce/ORP na MU/KS; 

 jaké dokumenty má obec/ORP v této problematice zpracované; 

 jakým fyzickým materiálním vybavením disponuje obec/ORP pro řešení MU/KS; 

 jednotka SDH – jejich zřízení a vybavení;  

 odborná příprava starostů v oblasti krizového řízení. 
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5 VÝSLEDKY 

V této kapitole se na úvod zaměříme na samotný výzkum v jednotlivých vybraných ORP 

Středočeského kraje a Ústeckého kraje a v konkrétních obcích. Následovat bude komparace 

krajů a doporučení na zlepšení připravenosti obcí na řešení MU/KS. 

5.1 Výzkumné šetření v ORP a obcích 

V souvislosti s plněním C1 a C2 jsme provedly SWOT analýzy připravenosti vybraných 

obcí na řešení MU/KS.  

5.1.1 ORP Rakovník  

Podle Jiřího Vlčka, referentem IZS, obrany a BOZP Městského úřadu Rakovník, je 

připravenosti ORP Rakovník a obcí ve SO ORP Rakovník na MU/KS na „velmi vysoké 

úrovni“. 

Základním dokumentem ORP pro zvládání MU/KS je Krizový plán ORP Rakovník 

zpracovaný ve spolupráci s HZS kraje. Je to dokument, který včetně všech svých příloh, 

obsahuje v elektronické podobě více než 170 složek a přes 500 souborů a má více než 400 

MB. V takto rozsáhlém dokumentu je složité se orientovat, pochopit ho a umět s ním 

adekvátně pracovat, zvláště pokud se bude jednat o náhlou změnu stavu a bude nutná 

okamžitá reakce.  

Další dokumentací ORP je např. zpracovaný plán nezbytných dodávek, způsob plnění 

regulačních opatření, dokumentaci pro přípravu a realizaci opatření při stavu ropné nouze  

a odbor životního prostředí má zpracovaný povodňový plán města a povodňový plán ORP.  

J. Vlček: „Kdyby záleželo na mě a ne na dodržování zákonů, metodik a nařízení shora, 

používal bych více selského rozumu a "zeštíhlil" bych veškeré dokumenty a dokumentace.“ 

ORP Rakovník má materiální vybavení pro zasedání Krizového štábu. Dalším fyzickým 

materiálem ORP nedisponuje. Zabezpečení materiálního vybavení pro řešení mimořádných 

událostí a krizových situací probíhá tak, že ORP si podle analýzy rizik zadá do IS ARGIS 

požadavky na toto materiální vybavení (nezbytné dodávky) a HZS tyto dodávky předběžně 
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zabezpečí u jednotlivých dodavatelů. V současné době má ORP Rakovník zabezpečené 

následující nezbytné dodávky:  

 potraviny (chléb, pečivo, masové konzervy, apod.); 

 balenou pitnou vodu;  

 oblečení (košile, boty, pracovní oděv, apod.); 

 prostředky osobní hygieny; 

 ochranné prostředky; 

 úklidové a dezinfekční prostředky;  

 deky;  

 ruční nářadí (lopaty, rýče, krumpáče);  

 vysoušeče; 

 dopravní prostředky (nákladní automobily, tahače, autojeřáby, apod.);  

 služby (ubytování, stravování, apod.).  

V případě, že by za vyhlášení krizového stavu potřebovali další věcné zdroje, nárokovala 

by ORP tyto prostřednictvím IS KRIZKOM na krajském úřadu, který by tyto zdroje poskytl 

z ostatních ORP nebo požadavek předal přímo Správě státních hmotných rezerv.  

Tento princip zabezpečení materiálních prostředků pro zvládání MU/KS funguje 

běžně i v ostatních ORP.  

Jednou ročně pořádá HZS Rakovník školení starostů jednotlivých obcí v oblasti krizového 

řízení, kde má i ORP Rakovník prostor pro svá vyjádření, připomínky či požadavky na 

starosty a jednou ročně pořádá odbor životního prostředí školení starostů k povodňové 

problematice. Průběžně probíhají kontroly přímo v obcích, vždy minimálně 1x za 2 roky. Při 

těchto kontrolách Jiří Vlček společně se zástupci HZS Rakovník napomáhá starostům 

k pochopení problematiky krizového řízení.  

J. Vlček: „Při kontrolách poskytujeme starostům tzv. plán odezvy orgánů obce na 

mimořádnou událost, což je jakási "kuchařka", která řeší postupy při řešení různých 

krizových situací.  

Vysokým zdrojem nebezpečí přímo v Rakovníku je Procter&Gamble-Rakona s.r.o., 

zařazená do kategorie B podle zákona 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárii. Rakona 
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má stanovenou ZHP zasahující do obytných zón. Rakona provádí každoročně tematické 

cvičení se zaměřením na závažné havárie, o kterém informuje ORP, Policii ČR Rakovník  

a HZS. Minimálně jednou ročně provádí tematické cvičení spolu s rakovnickými hasiči  

a Policií ČR Rakovník. Každé cvičení je zdokumentováno, jsou proměřeny dojezdové časy, 

provedena kontrola evakuovaných osob apod. Spolupráce s podnikem není rozhodně na 

vysoké úrovni, podnik řadu informací nechce zveřejňovat, odmítá se zúčastňovat čehokoliv 

nad rámec minimálních povinností ukládaných zákonem.   

5.1.1.1 Oráčov 

Tabulka 1 - SWOT analýza obce Oráčov. Zdroj vlastní. 

silné stránky slabé stránky 

Plán odezvy orgánů Obce Oráčov na vznik 

mimořádné události 

opravená hasičská nádrž 

neudržované koryto potoka 

zarostlé okolí koryta potoka 

žádné technické prostředky pro řešení 

MU/KS 

příležitosti hrozby 

spolupráce s Věznicí Oráčov jako 

zdrojem pracovní síly 

založení JSDH obce 

vzdělávání občanů 

záplavové území Rakovnického potoka 

vytížená silnice III. třídy 

hluboké lesy v okolí obce 

 

Hrozby pro obec vycházejí z polohy obce. Obcí Oráčov prochází Rakovnický potok, 

který s sebou přináší riziko povodní. V roce 2002, při srpnových povodních, došlo ke zvýšení 

hladiny potoka a rozlití do okolních zahrad. Žádné škody voda nezpůsobila. Žádná jiná 

událost naplňující charakter MU/KS se v obci v novodobé historii nestala (vyjma dopravních 

nehod a požáru). Příležitost kterou by obec mohla využít, je spolupráce s Věznicí Oráčov, 

např. po přírodní mimořádné události by mohli být vhodní adepti využiti na odklízení škod. 

Slabou stránkou obce je neudržované koryto a okolí potoka. Koryto je zanesené a z důvodu 

malého průtoku postupně zarůstá. Obec nedisponuje žádným technickým materiálem 

vhodným pro řešení jakékoliv MU/KS. Obec vlastní pouze ruční nářadí, kolečka, lopaty, 

košťata, které využívá pro úklid obce. Tento materiál by ale nebyl dostačující např. při 

asanačních pracích po povodních.  
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Zdeněk Vodrážka, starosta obce: „HZS v tomto má hlavní úlohu.“ (v zajišťování materiálu 

pro řešení MU/KS, poznámka autora) 

Největší silnou stránkou obce je zpracovaný Plán odezvy orgánů Obce Oráčov na vznik 

mimořádné události, který řeší 5 největších rizik pro obce: povodeň, přívalové deště, vichřice, 

požár a blackout. Dále pozitivně je vnímána oprava hasičské nádrže, sloužící primárně pro 

získávání vody v případě požáru, využívaná je ale hlavně jako zdroj vody pro závlahu.  

Zdeněk Vodrážka, starosta obce: „Myslím, že spíše nám hrozí v budoucnosti sucha než 

povodně, ale to nám časy budoucí ukáží.“ 

5.1.1.2 Roztoky u Křivoklátu  

Tabulka 2 - SWOT analýza obce Roztoky u Křivoklátu. Zdroj vlastní. 

silné stránky slabé stránky 

Plán odezvy orgánů Obce Roztoky na vznik 

mimořádné události 

digitální Povodňový plán obce 

výjezdové stanoviště ZZS Středočeského 

kraje  

obvodní oddělení PČR 

JPO III – SDH Roztoky – moderní 

vybavení 

 

 

zájem obyvatel 

 

 

příležitosti hrozby 

spolupráce s majiteli a provozovateli 

rekreačních středisek v záplavovém území 

záplavové území řeky Berounky 

sklad NCHL v záplavovém území 

hluboké lesy v okolí obce 

 

Hrozby vyplívají z polohy obce. Obcí Roztoky u Křivoklátu protéká řeka Berounka,  

a díky tomu má obec bohaté zkušenosti s přirozenými povodněmi. V novodobé historii 

nejvíce zničující byly povodně z let 2002 a 2013. Každoroční zvýšení řeky má za následek 

poničení břehové vegetace. Příležitostí ke zlepšení připravenosti obce na řešení MU/KS je 
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informovanost a spolupráce s majiteli a provozovateli kempů na břehu řeky, která je 

dlouhodobě na nízké úrovni. Slabou stránkou je informovanost a zájem ze strany obyvatel. 

Silných stránek má obec hned několik. Dokumentace Plán odezvy orgánů Obce Roztoky na 

vznik mimořádné události a Povodňový plán jsou teoretickou přípravou na MU/KS, obec těží 

hlavně z vlastních zkušeností z již prožitých povodní. Jednotka SDH Roztoky je 

v současnosti v rámci okolních obcí považována za jednu z nejakceschopnějších. Hasiči řeší 

převážně technické zásahy, záchrany z vody, požáry a dopravní nehody. JSDH čítá celkem 

40 členů. Obec pomocí dobrovolných hasičů disponuje dostatkem technického materiálu 

využitelného pro řešení MU/KS, v případě přirozených povodní by bylo nutné využít  

i materiál z jiných zdrojů. 

5.1.1.3 Zbečno 

Tabulka 3 - SWOT analýza obce Zbečno. Zdroj vlastní. 

silné stránky slabé stránky 

Plán odezvy orgánů Obce Zbečno na vznik 

mimořádné události 

JPO III – SDH Zbečno 

Povodňový plán obce 

hladinoměr  

 

 

 

příležitosti hrozby 

informovanost a zájem obyvatel 

záplavové území řeky Berounky 

záplavové území přehrady Klíčava 

hluboké lesy v okolí obce 

 

   Hrozby vyplívají z polohy obce na břehu řeky Berounky a z blízkosti vodní přehrady 

Klíčava. Příležitostí obce je spolupráce s obyvateli, zlepšení jejich informovanosti a zájmu 

v době mimo MU/KS. Silnou stránkou je krizová dokumentace - Plán odezvy orgánů Obce 

Zbečno na vznik mimořádné události, Povodňový plán. Zkušenosti má obec převážně 

s přirozenými povodněmi. Dobrovolní hasiči v době mimo MU/KS vyjíždějí převážně 

k technickým zákrokům v okolí obce. JSDH má 17 členů. 
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5.1.2 Závěr z analýzy ORP Rakovník 

V ORP Rakovník jsme zkoumali tři obce. Všechny tři obce jsou v záplavovém území, 

v obci Oráčov povodeň nikdy nenastala, na rozdíl od obcí Roztoky a Zbečno, které leží na 

řece Berounce a které mají bohatou zkušenost s přirozenými povodněmi.  

Krizovou dokumentaci mají obce na podobné úrovni a splňují všechny zákonné 

povinnosti. Technický materiál využitelný pro řešení MU/KS mají obce Roztoky a Zbečno 

prostřednictvím svých jednotek SDH zařazených do kategorií JPO III. Tyto prostředky by 

byly přínosné pro řešení MU/KS, v případě např. přirozených povodní by obce musely využít 

i jiné zdroje. Obec Oráčov nedisponuje téměř žádným technickým materiálem pro řešení 

MU/KS.  

Starostové obcí Roztoky a Zbečno velmi aktivně spolupracují s ORP Rakovník v oblasti 

krizového řízení, starosta obce Oráčov přistupuje k této problematice vlažněji.  

5.1.3 ORP Beroun 

Základním krizovým dokumentem pro ORP Beroun je Krizový plán ORP Beroun, který 

vznikl v součinnosti HZS Středočeského kraje, obecního úřadu Beroun, právnických osob, 

podnikajících fyzických osob a dalších subjektů důležitých pro zpracování plánu. Krizový 

plán je aktualizován v 4letých cyklech, přičemž dílčí úpravy, mající dopad na obsah 

Krizového plánu, se provádí bezodkladně.  

Nejdůležitější část dokumentu je Plán spojení na subjekty podílející se na připravenosti 

na krizový stav a jejich řešení, který se nejčastěji aktualizuje a nejvíce se dbá na správnost 

uvedených údajů.  

Další dokumenty v oblasti krizového řízení jsou: Dílčí plány obrany, Povodňový plán 

ORP Beroun a Povodňový plán města Beroun, Plán krizové připravenosti, Havarijní plán, 

Pandemický plán, Plán regulačních opatření, Plán akceschopnosti, Traumatologický plán, 

Plán materiálně technického zabezpečení Krizového štábu, jednotlivé typové plány.  

Podle Petry Stančíkové, tajemnice OU Beroun, které má ve své působnosti dohled nad 

krizovou připraveností ORP Beroun, je připravenost ORP Beroun a obcí v SO Beroun 

„přiměřená“. ORP má zpracované veškeré nutné dokumenty podle současné legislativy, 
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nicméně sama paní Stančíková přiznává, že teoreticky je vše dostatečně zpracované  

a připravené, prakticky se řešení situace odvíjí i od délky praxe daného pracovníka a od jeho 

dostatečné znalosti daného problému.  

P. Stančíková: „Připravenost se dá také posuzovat dle toho, jak dlouho tam pracovník je, 

pokud tam je od okresních úřadů, má větší praxi a lépe krizové situace řeší. Lidé ze škol mají 

sice odborné znalosti, ale v praxi je to jiné a dost dlouho trvá, než se do ní dostanou. Je 

potřeba umět provázat mezi s sebou zákony a umět číst mezi řádky“. 

Největší komplikací vidí v nedostatečných metodických postupech. 

P. Stančíková: „Vždy si to musí pracovník vyhledat v zákoně a i tak není záruka správnosti. 

Kdyby byly přesné pokyny, jak se chovat a co přesně a v jakém sledu papírově dělat v době 

krizového stavu, by bylo super.“  

Zároveň navazuje na předchozí tvrzení, že nejvíce se připravenost ORP na MU/KS ukáže 

na praktickým cvičením, případně po zkušenostech z již prodělané MU/KS.  

P. Stančíková: „Školení by neměly být jen předčítání zákonů, ale praktické postupy a rady, 

jak kterou situaci řešit, to bohužel není.“ 

Jakožto nadřazený orgán obcím, organizuje ORP Beroun ve spolupráci s HZS 

Středočeského kraje školení a přípravu starostů na řešení MU/KS na území své obce. Po 

volbách do zastupitelstva, tj. pravidelně každé 4 roky, probíhá základní školení nových 

starostů na obecním úřadě města Beroun.  

ORP provádí pravidelné kontroly připravenosti obcí na zvládání MU/KS, kdy vždy před 

kontrolou se starosta dané obce dostaví na pracoviště paní P. Stančíkové.  

P. Stančíková: „Starostové jezdí na mé pracoviště vždy před kontrolou, kdy veškeré otázky 

a problémy probereme podrobně, dle jejich podmínek a požadavků, tak aby mohli vypracovat 

dokumentaci pro kontrolu a svou případnou potřebu.“ 

Zároveň 2x ročně se provádí porada starostů, kde jsou zastoupeny i ostatní odbory se 

svými požadavky na starosty.  
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Co se týká konkrétního fyzického vybavení ORP Beroun pro zvládání MU/KS, disponují 

tímto materiálem: vybavení krizového štábu, vybavené kufříky pro členy krizového štábu, 

pláštěnky, gumovky, reflexní vesty popsané, reflexní pásky, lehátka, nafukovací matrace, 

deky, nafukovací polštářky, kanystry na vodu i benzín, desinfekční prostředky, teplomety, 

odvlhčovače, mobilní klimatizaci. Materiál je uložen v budovách obce a je připraven  

k okamžitému použití.  

P. Stančíková: „Vždy požaduji od obcí zakoupit věci, které využití i mimo krizovou či 

mimořádnou událost. Také bych určila minimální částku na přípravu na krizové situace, může 

být i odstupňovaná dle velikosti a ohroženosti obce, ale to doposud není.“  

Ze své zkušenosti potvrzuje, že pro obce není příprava na MU/KS aktuální téma, posouvají 

ho na „druhou kolej“ a vyčleňují jen minimální finanční náklady na tuto problematiku. 

Řada obcí, i samotný Beroun, leží v záplavovém území řeky Berounky. Povodeň je branná 

jako největší riziko a také s ním mají nejen orgány obcí, ale i obyvatelé, největší zkušenosti.  

Obec Beroun pořádá „Pravidelné cvičení protipovodňové ochrany“, poslední se konalo 

20. dubna a 16. května 2018. O konání rozhodl starosta obce Ivan Kůs a jednalo se  

o pravidelný nácviku stavby protipovodňové ochrany. Do cvičení se vedle krizového štábu, 

jehož součástí jsou Povodňová komise města Beroun a Povodňová komise obce s rozšířenou 

působností, zapojili také Vodovody a kanalizace Beroun, jejichž pracovníci zajistili instalaci 

čerpadel a uzavření kanalizačních šoupat, provedli montáž mobilních protipovodňových 

zábran, hasičský záchranný sbor poskytnul jeřáb a městská policie řídila po celou dobu 

cvičení dopravní situaci. Cvičení se týkalo také zapisovatelek, telefonistek a skupiny pro 

vyrozumívání, které prováděli evidenční a dokumentační práce a zároveň v budově radnice 

proběhla zkouška elektrocentrál pro případ Blackout. 

Beroun na svým webových stránkách poskytuje občanům informace z oblasti ochrany 

obyvatel. Naleznou zde např. Seznam prodejen ochranných prostředků, Evakuační střediska 

ve městě, Příručku - sebeochrana obyvatelstva ukrytím, Přehled rizik ve Středočeském kraji, 

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi, dále seznamuje občany s Koncepcí 

ochrany obyvatelstva, s koncovými prvky varování, s žádoucím chováním obyvatelstva 

v případě havárie s unikem NCHL, v neposlední řadě zde občané naleznou i důležité 

formuláře např. Podklady pro zpracování povodňového plánu vlastníka nemovitosti. 
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5.1.3.1 Nižbor 

Tabulka 4 - SWOT analýza obce Nižbor. Zdroj vlastní. 

silné stránky slabé stránky 

Plán odezvy orgánů Obce Nižbor na vznik 

mimořádné události 

vlastní harmonogram prací v době povodní 

osobní zkušenosti starostky obce 

digitální Povodňový plán obce 

rozesílání varovných SMS občanům 

hladinoměr – Habrový potok, Berounka 

vybavení SDH Nižbor (JPO V) 

benzínová pumpa v záplavové oblasti 

    

příležitosti hrozby 

komunikace s obcemi proti proudu 

řeky/po proudu řeky 

informovanost a vzdělávání obyvatel 

záplavové území řeky Berounky 

zanesené korytu Habrového potoka 

hluboké lesy v okolí obce 

zvláštní povodeň  

 

Hrozby vyplívají z polohy obce – řeka Berounka, Habrový potok, okolní hluboké lesy 

křivoklátských vrchovin.  Habrový potok je v běžně nevýrazný potok s malým průtokem, 

v době větších dešťů se do něj ale stékají srážky z okolních kopců a hladina potoka se výrazně 

zvedá. Naposledy v roce 2013 způsobil zatopení přilehlých budov. Koryto potoka je zanesené 

a nepříliš upravované. Příležitost obce v rovině přípravy na MU/KS je komunikace s obcemi 

proti proudu řeky. Obec Nižbor je ve směru proudu řeky Berounky první obcí v ORP Beroun, 

sousední obec Račice již spadá do ORP Rakovník a nedochází k dostatečnému předávání 

informací o aktuálním stavu hladiny řeky. Naopak po proudu řeky se nachází obce v ORP 

Beroun a v době povodní se většina obcí obrací na OÚ Nižbor pro informace o stavu hladiny, 

čímž ale neadekvátně zaměstnávají starostku obce. Slabou stránkou obce je nevhodné 

umístění benzínové pumpy, nezájem občanů a nízká vybavenost dobrovolných hasičů. 

Dobrovolných hasičů je celkem 23 a zasahují v obci Nižbor, Stradonice a Žloukovice. 

Jednotka disponuje prostředky nezbytnými pro provoz JPO, osobní výstrojí, výzbrojí  

a ochrannými pracovní prostředky členů SDH, dvěma vozy. Silnou stránkou obce je 

dokumentace k přípravě a předcházení MU/KS. Obec mimo předepsané dokumenty 

disponuje vlastním harmonogramem prací v době povodní, který vytvořil OÚ po 
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zkušenostech z povodní v roce 2002. Tento harmonogram byl aktualizován po povodních 

v roce 2013, např. o nutnost hlídat koryto Habrového potoka. Obec vede již druhé desetiletí 

stejná paní starostka, která má osobní zkušenosti s povodněmi, ví o rizikách obce, má přehled 

o dění v oblasti krizového řízení.  

Obec disponuje malou zásobou technických prostředků vhodných pro řešení MU/KS, 

kompenzuje to ale smlouvami s PO a FO o poskytnutí vybraných prostředků, které průběžně 

doplňuje, aktualizuje a díky místním znalostem starostky má obec nasmlouvané množství 

technických prostředků (traktor kolový, bagr, valníky). 

5.1.3.2 Hýskov 

Tabulka 5 - SWOT analýza obce Hýskov. Zdroj vlastní. 

silné stránky slabé stránky 

Plán odezvy orgánů Obce Hýskov na vznik 

mimořádné události 

digitální Povodňový plán obce 

JPO V – SDH Hýskov 

průmyslové podniky na břehu řeky 

Berounky 

 

 

příležitosti hrozby 

vybavení dobrovolných hasičů 

informovanost a vzdělávání obyvatel 

záplavové území řeky Berounky 

zvláštní povodeň (VD Hracholusky, 

Klíčava, Žlutice, Nýrsko) 

kopcovitý terén v okolí obce 

 

Hrozby - obec Hýskov se nachází na břehu řeky Berounky. Z polohy obce vychází také 

největší riziko. Povodně v roce 2002 způsobily značné škody, došlo k zatopení rodinných 

domů i průmyslových podniků. Povodně v roce 2013 již takové škody nezpůsobily a díky 

přijatým protipovodňovým opatřením došlo jen k zatopení sklepů a zahrad. Kromě 

přirozených povodní obci hrozí i přívalové povodně a zvláštní povodně. Obec po povodních 

2002 dovybavila místní dobrovolné hasiče, ovšem příležitostí ke zlepšení vybavenosti je 

ještě dostatek. Slabou stránkou obce je přítomnost průmyslových podniků v záplavovém 

území řeky Berounky a malý zájem podniků na zabezpečení NCHL i samotného výrobního 
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materiálu proti případné povodni. Nezájem neprojevují jen průmyslové podniky, ale  

i samotní občané. Silnou stránkou obce je krizová dokumentace a dobrovolní hasiči, i když 

jejich technické vybavení není příliš vysoké, mají dostatek členů a např. při povodních 2013 

dokázali postavit hráz z pytlů s pískem v dostatečném předstihu a zabránili tím opakování 

škod z povodní 2002. Dobrovolní hasiči slouží jako zdroj pracovní síly spíše než samotní 

řešitelé nastalé situace. 

5.1.4 Závěr z analýzy ORP Beroun 

 V ORP Beroun jsme zkoumali dvě obce. Obě obce leží v záplavovém území řeky 

Berounky a mají historicky zkušenosti s přirozenou povodní.  

Krizová dokumentace obcí je stejná, ústředním dokumentem je Povodňový plán obce. 

Starostka obce Nižbor iniciovala vznik vlastního krizového dokumentu - harmonogramu 

prací v době příchodu přirozené povodně, který vychází z historických událostí v obci, 

hlavně z povodní v roce 2002 a 2013. Obě obce zřizují jednotku SDH obce, obě tyto jednotky 

jsou zařazené do kategorie JPO V. Vybavení těchto jednotek není dostačující pro řešení 

přirozených povodní v obcích, muselo by se využít i jiných zdrojů.  

Spolupráce zmíněných obcí s ORP Beroun je na dobré úrovni. 

5.1.5 ORP Neratovice  

ORP Neratovice jsou svým rozměrem malé, avšak na svém území se musí potýkat s řadou 

rizik. Pro naše účely jsme se zaměřili především na riziko přirozené povodně a riziko úniku 

NCHL ze stacionárního zařízení, což jsou rizika s největší pravděpodobností vzniku. 

Ing. Ladislav Drága, referent krizového řízení Městského úřadu Neratovice, zhodnotil 

připravenost ORP Neratovice a obcí ve SO ORP Neratovice „na velmi dobré úrovni“. Podotkl 

však, že vždy je co zlepšovat ale postupem času se připravenost stále zvyšuje.  

Neratovice mají bohatou zkušenost z řešení MU/KS z minulých let, mimo jiné můžeme 

zmínit povodně 2002, kdy došlo k zaplavení podniku Spolana a následnému úniku chloru  

a dalších látek do vody a ovzduší, povodně 2013 kdy opět došlo k zaplavení areálu, případně 

každoroční opakující se úniky NCHL v podniku. Z údajů poskytnutých Spolanou o četnosti 

úniků NCHL vyplývá, že ročně dojde v průměru ke třem událostem (data z let 2002-2016), 
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při nichž unikne NCHL. Naopak musíme brát v potaz fakt, že od roku 2002 nebyl v podniku 

vyhlášen III. stupeň chemického poplachu, tedy MU takového rozsahu, při kterém by 

následky úniku byly i mimo areál podniku. I přesto je frekvence úniků průměrně častěji než 

jednou za 6 měsíců. Z tohoto důvodu je nutné věnovat této problematice zvýšenou pozornost. 

Ing. Jiří Jiřička, ředitel úseku HSE&Q SPOLANA a.s. Neratovice, s kterým proběhl 

rozhovor v březnu 2017, uvedl, že Spolana si je samozřejmě vědomá rizik které představuje 

po okolí. Zhodnotil situaci při povodních 2002 jako „celkovou chybu systému“, kdy se sečetly 

jednotlivé banální chyby v jednu velkou, a nepříliš dobře zvládnutou, krizi. Tato krizová 

situace s sebou ale nesla ponaučení a díky přijatým technickým i organizačním opatřeními 

byla Spolana při následných povodních v roce 2013 již schopná adekvátně a včas reagovat 

tak, že k žádným mimořádným událostem spojeným s ohrožením životního prostředí 

nedošlo, škody byly pouze na majetku.  

Po událostech při povodni 2002, kdy podnik zatajoval skutečnost o úniku látek do vody  

a ovzduší, došlo k velkému pokroku v podobě posílání varovných SMS na mobilní telefony 

všem členům krizového štábu, všem starostům a důležitým orgánům ohledně všech, třeba  

i menších událostech v ZHP Spolany. Městský úřad Neratovice, potažmo Krajský úřad, 

aktivně spolupracuje s vedením Spolany, čehož důkazem je i informativní letáček pro 

obyvatele v ZHP Spolany, co mají obyvatelé dělat v případě úniku NCHL.  

Oba pánové se shodují, že velkým problémem je informovanost obyvatel. Obyvatelé jeví 

o tuto problematiku zájem až v případě kdy MU/KS nastane a poté nemají adekvátní  

a okamžité informace co dělat.  

L. Drága: „Zlepšit by šla úroveň připravenosti obyvatelstva, ale k tomu je nutný zájem 

druhé strany. Tato oblast je nejslabším článkem a začít by se mělo od dětí a jejich přípravy  

v rámci školní docházky.“  

To samé potvrdil i pan J. Jiřička, zájem lidí je na velmi nízké úrovni, uvítal by např. změnu 

legislativy a nařízení povinnosti občanům žijícím na území ZHP vlastnit protichemické 

ochranné pomůcky, minimálně ochranné respirátory, protichemický oblek.  

Co se týče plánovací dokumentace, má ORP Neratovice, v rámci spolupráce KÚ a HZS 

Středočeského kraje zpracované např. tyto dokumenty:  Krizový plán města a ORP (včetně 
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všech svých příloh), Plán krizové připravenosti (Plán krizové připravenosti subjektu KI), 

Havarijní plán, Vnější havarijní plán, Povodňový plán města a ORP, Dílčí plán obrany, 

HOPKS (plán nezbytných dodávek, regulační plány), Traumatologický plán, „Kdyby všeho 

bylo jako plánovací dokumentace, tak si můžeme lebedit“ okomentoval množství krizových 

dokumentů L. Drága. 

ORP Neratovice, jako nadřazený orgán obcí, zajišťuje přípravu starostů jednotlivých obcí 

v oblasti krizového řízení. Stejně jako v jiných ORP Středočeského kraje probíhá každé  

4 roky po volbách školení starostů. Tyto školení jsou výsledkem aktivní spolupráce ORP 

Neratovice a HZS Středočeského kraje, konkrétně stanice HZS Neratovice a HZS Mělník. 

Dále jsou využívány všechny setkání starostů na půdě ORP (aktivované z jiných příčin), kdy 

jsou jim předávány podstatné informace a novinky v oblasti krizového řízení. 

L. Drága: „Samostatná školení a cvičení během roku neprovádíme, neboť vytížení starostů 

menších obcí je enormní a jejich zájem, pokud se nic dlouhodobě neděje, značně upadá.“ 

5.1.5.1 Ovčáry 

Tabulka 6 - SWOT analýza obce Ovčáry. Zdroj vlastní. 

silné stránky slabé stránky 

JPO V – SDH Ovčáry a Nedomice 

Povodňový plán obce 

Plán odezvy orgánů obce Ovčáry na vznik 

mimořádné události 

nevěnování se problematice úniku NCHL 

neaktuálnost údajů  

příležitosti hrozby 

připravenost na únik NCHL ze Spolany 

vzdělávání občanů 

 za hranicí ZHP Spolana 

záplavové území řeky Labe 

 

Obec Ovčáry se nachází kousek za hranicí ZHP Spolany. Obec nebere Spolanu jako jednu 

z hrozeb. Jelikož obec přítomnost chemického podniku v blízkém okolí nevidí jako možné 

riziko, nepřipravuje se na možné řešení MU/KS s podnikem spojené. Ani zastupitelé obce, 

ani občané se problematice nevěnují. Obec leží v záplavovém území řeky Labe. Silnou 

stránkou obce je jednotka sboru dobrovolných hasičů Ovčáry a Nedomice, která má 

převážně vybavení na odčerpávání vody ze zatopených oblastí (motorová čerpadla, 
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elektrocentrály). V posledních letech po vydatných deštích vzniká potřeba odčerpání vody z 

lagun v okolí obce, případně ze zatopených sklepů v obci. Jednotka vyjíždí na pomoc  

i okolním obcím.  

5.1.5.2 Obříství 

Tabulka 7 - SWOT analýza obce Obříství. Zdroj vlastní. 

silné stránky slabé stránky 

domovní hlásiče 

                bezdrátový rozhlas 

           snaha vzdělávat občany 

            JPO V – SDH Obříství 

Plán odezvy orgánů obce Obříství na 

vznik mimořádné události 

nulové vybavení obce pro řešení úniku 

NCHL 

 

 

příležitosti hrozby 

spolupráce se Spolanou 

 

záplavové území řeky Labe 

ZHP Spolana 

 

 

Hrozby – obec Obříství se nachází v ZHP Spolany a zároveň v záplavovém území řeky 

Labe. Ať se jedná o velmi podstatné riziko, v obci nikdy nevznikla MU/KS z důvodu úniku 

NCHL ze Spolany. V novodobé historii došlo v obci ke katastrofálním povodním v roce 

2002, kdy bylo zatopeno více jak 90% obce. Příležitostí obce je větší a intenzivnější 

spolupráce se Spolanou, ať již ohledně předávání informací o momentálním vývoji v oblasti 

zabezpečení proti úniku NCHL z podniku, tak na varování a vyrozumění v době MU/KS. Po 

povodních v roce 2002, kdy Spolana neinformovala o únicích látek do vody a ovzduší, se 

spolupráce zlepšila. Většina obyvatel obce má domovní hlásiče, v obci je zmodernizovaný 

bezdrátový rozhlas a rotační siréna. Jednotka SDH Obříství sídlí v nové hasičské zbrojnici, 

má nový Rychlý zásahový automobil s vybavením pro prvotní zásah u požáru. Žádné zvláštní 

vybavení pro únik NCHL dobrovolní hasiči nemají. Obec nedisponuje žádným vybavením 

pro řešení úniku NCHL ze Spolany.  
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5.1.6 Závěr z analýzy ORP Neratovice 

Zkoumané obce v ORP Neratovice jsou v záplavovém území řeky Labe, zároveň 

v blízkosti podniku Spolana, kdy obec Obříství je přímo v ZHP Spolany.  

Obce zřizují na svém území jednotku SDH obce, jednotky jsou zařazené do kategorie JPO 

V. Vybavení jednotek je určené především pro požární ochranu a technické zásahy. V případě 

přirozených povodní by obce musely využít materiál i z jiných zdrojů. Obec Obříství, 

spadající do ZHP Spolany, nemá žádný speciální materiál pro případ úniku NCHL.  

ORP Neratovice spolupracuje aktivně se všemi obcemi spadajícími do příslušného 

správního obvodu. 

5.1.7 ORP Žatec 

Ing. Helena Šmeráková, tajemnice Městského úřadu Žatec, uvedla: „Nikdy nelze říci, že 

je obec na mimořádné události a krizové situace maximálně připravena.“ Z vlastních 

zkušeností paní tajemnice jsou nejdůležitějším kritériem připravenosti ORP Žatec na MU/KS 

aktualizované kontakty, plán spojení a funkční mobilní síť a mobilní telefony.  

ORP Žatec má vypracovaný klasický balíček krizové dokumentace, tj. Krizový plán města 

a ORP, Dílčí plány obrany, Povodňový plán ORP Žatec a Povodňový plán města Žatce, Plán 

krizové připravenosti, Havarijní plán, Pandemický plán, Plán ochrany území pod VD 

Nechranice města Žatec a ORP Žatec, Plán regulačních opatření, Plán akceschopnosti, 

Traumatologický plán, Plán materiálně technického zabezpečení, Krizového štábu, 

jednotlivé typové plány.  

H. Šmeráková: „Vzhledem k tomu, že naše oblast nespadá do území, na kterém by hrozili 

krizové situace či mimořádné události každý rok, nejdůležitější je aktualizace členů BR, KŠ 

a povodňové komise.“  

ORP Žatec nedisponuje žádným fyzickým materiální zajištěným k okamžitému použití 

(myšleno postele, přikrývky, desinfekční prostředky). Městský úřad spravuje zásoby nutné 

pro zasedání krizového štábu a materiálem nutným pro dostatečné fungování štábu. Ostatní 

materiál spravuje ve své kompetenci HZS Žatec. Ve spolupráci s ORP Žatec bylo pro HZS 

Žatec zakoupeno vybavení pro vysoušení domů po povodni, konkrétně 2 ks vysoušečů. 
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Zároveň HZS vlastní protipovodňové pytle. Toto vybavení bylo pořízeno po přívalových 

deštích v roce 2012. 

Ohledně připravenosti starostů jednotlivých obcí v ORP na řešení MU/KS se pořádá 

každoroční porady se starosty obcí, kde jedním z bodů je krizové řízení a zodpovídání dotazů 

ze strany starostů. Zároveň je vždy po volbách do obecního zastupitelstva organizováno 

úvodní školení pro nové starosty.  

H. Šmeráková: „Zda jsou starostové připraveni nemohu posoudit. Zde ukáže až 

případná konkrétní krizová situace.“ 

5.1.7.1 Zálužice 

Tabulka 8 - SWOT analýza obce Zálužice. Zdroj vlastní. 

silné stránky slabé stránky 

Krizová karta obce 

Povodňový plán obce 

Plán ochrany území pod VD Nechranice 

před zvláštní povodní 

spolupráce s JSDH Tuchořice 

 

žádný technický materiál na řešení MU/KS 

neaktuálnost údajů 

 

příležitosti hrozby 

 

vzdělávání občanů 

záplavové území řeky Ohře 

zvláštní povodeň (VD Nechranice) 

 

Malá obec Zálužice se nachází přímo na břehu řeky Ohře. Již při průtoku Q-50 dochází 

k zatopení obytných domů, při průtoku Q-100 k zatopení celé obce. I přes takto velké riziko 

obec nedisponuje žádným technickým materiálem pro zvládání povodní. V minulosti byl 

vybudován protipovodňový zemní val. Obec má smlouvu o spolupráci s jednotkou SDH 

Tuchořice, patřící do kategorie JPO II. Dobrovolní hasiči z Tuchořice mají dobré technické 

vybavení, zásahovou činnost ale vykonávají mimo Tuchořice ještě v dalších čtyřech obcích 

a jedná se především o zabezpečování požární ochrany. Obec zřizuje JSDH obce. 
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5.1.7.2 Libočany 

Tabulka 9 - SWOT analýza obce Libočany. Zdroj vlastní. 

silné stránky slabé stránky 

Krizová karta obce 

Povodňový plán obce 

Plán ochrany území pod VD Nechranice 

před zvláštní povodní 

JPO III – JSDH Libočany 

SMS zprávy pro občany 

 

sběrný dvůr blízko záplavového území 

 

příležitosti hrozby 

vzdělávání občanů 

záplavové území na řece Ohře 

záplavové území na potoce Liboc 

zvláštní povodeň (VD Nechranice) 

 

Hrozby - obec Libočany je ze tří stran obklopena vodním tokem. Okrajové části obce jsou 

v záplavovém území řeky Ohře a potoku Liboc. Slabou stránkou obce je umístění sběrného 

dvoru poblíž zaplavovaného území. V případě zaplavení sběrného dvoru by mohlo dojít 

k úniku nebezpečných látek do vody. Silnou stránkou obce je kvalitní a aktuální 

dokumentace a jednotka SDH Libočany, která má prostředky pro zvládání požárů, 

odčerpávání vody a další technické zásahy.  

5.1.7.3 Tuchořice 

Tabulka 10 - SWOT analýza obce Tuchořice. Zdroj vlastní. 

silné stránky slabé stránky 

Krizová karta obce 

JPO II – JSDH Tuchořice 

 

 

příležitosti hrozby 

vzdělávání občanů  
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Obec Tuchořice leží v území bez zdroje ohrožení typu povodní a úniku NCHL.  V roce 

2003 obnovila činnosti jednotka SDH Tuchořice, od roku 2010 spadající do kategorie JPO II. 

Ústecký kraj poskytl jednotce bezúplatně materiál a věcné prostředky potřebné 

k akceschopnosti této jednotky. Obec postupně uzavřela Smlouvy o spolupráci 

při zabezpečování požární ochrany se sousedními obcemi a jednotka SDH Tuchořice  začala 

vykonávat zásahovou činnost i pro obce Lipno, Liběšice, Deštnice a Zálužice. 

5.1.8 Závěr z analýzy ORP Žatec 

V ORP Žatec jsme zkoumali tři obce. Zálužice a Libočany se nacházejí u řeky Ohře, jsou 

tedy v záplavovém území. Zároveň je zde riziko zvláštní povodně z VD Nechranice. Obec 

Tuchořice není ohrožena přirozenou ani zvláštní povodní.  

Obce v záplavovém území mají zpracovaný Povodňový plán obce a zároveň Plán ochrany 

území pod VD Nechranice před zvláštní povodní. V obci Zálužice se v krizové dokumentaci 

vyskytly neaktuální údaje.  

Obec Tuchořice zřizuje JSDH obce kategorie JPO II. Díky aktivnímu využívání dotací má 

jednotka dobré a kvalitní vybavení. Obec Libočany zřizuje JSDH obce zařazené do kategorie 

JPO III. Jednotka má dobré vybavení, pro ochranu obce před přirozeními a zvláštními 

povodněmi by ale toto vybavení nebylo dostačující a obec by musela využít i jiné zdroje. 

Obec Zálužice nevlastní téměř žádný materiálu využitelný pro řešení MU/KS.  

5.1.9 ORP Louny 

Michal Ovšonka, vedoucí úseku vnitřní správy Městského úřadu Louny považuje 

připravenost ORP Louny na řešení mimořádných a krizových událostí „za průměrnou“ co se 

jednotlivých ORP ČR týče, ovšem vzhledem k poloze ORP Louny a četnosti vzniklých 

MU/KS ji považuje „za dostatečnou“. ORP Louny v posledních letech nejčastěji ohrožuje 

přirozená povodeň v záplavových územích, s čímž si OPR dokáže již poradit bez větších 

komplikací. Samotní obyvatelé žijící v záplavovém území se aktivně zajímají o stav hladiny 

a akceptují nařízená stanoviska ORP ke zmírnění následků přirozené povodně. V době mimo 

MU/KS je zájem občanů mnohem menší. 

I zde se nachází klasický balíček krizové dokumentace – Krizový plán města a ORP, Dílčí 

plány obrany, Povodňový plán ORP Louny a Povodňový plán města Louny, Plán krizové 
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připravenosti, Havarijní plán, Pandemický plán, Plán ochrany území pod VD Nechranice 

města Louny a ORP Louny, Plán regulačních opatření, Plán akceschopnosti, 

Traumatologický plán, Plán materiálně technického zabezpečení Krizového štábu, jednotlivé 

typové plány.  

M. Ovšovka: „ORP Louny má připravenou také krizovou kartu, kde kdokoliv najde 

důležité kontakty, které jsou při řešení krizových situací potřebné.“ 

Materiální vybavení nemá ORP Louny ve své správě skoro žádné. Jedná se především  

o materiál nutný k zabezpečení fungování Krizového štábu. Z důvodu častého zvýšení řeky 

Ohře ORP pořídilo do svých skladů pytle, písek a plničku. Ostatní materiál v případě nutnosti 

budou čerpat ze skladu, které jsou v rámci Ústeckého kraje k dispozici.  

M. Ovšovka: „Příprava starostů probíhá vždy po volbách na celodenním školení, které je 

pořádáno pro všechny starosty našeho ORP ve spolupráci s HZS, PČR, AČR a záchrannou 

službou. Starostové jsou proškolení. Během volebního období obce formou metodické pomoci 

navštěvujeme s krizovými pracovníky HZS, kde starostům předáváme informace, které je 

zajímají a zároveň zjišťujeme, zda je obec připravena na krizové situace. Někteří starostové 

na mimořádné situace připraveni jsou, některé to však nezajímá a spoléhají se na to, že  

k ničemu nedojde nebo jim případě pomůže ORP či dobrovolní hasiči.“ 

5.1.9.1 Postoloprty 

Tabulka 11 - SWOT analýza obce Postoloprty. Zdroj vlastní. 

silné stránky slabé stránky 

Povodňový plán obce 

materiál na stavbu protipovodňových 

hrází 

JPO II – JSDH Postoloprty  

Krizová karta obce 

zaměřování pouze na požární a povodňovou 

ochranu 

informování a vzdělávání občanu 

pravidelně zaplavovaná čistírna odpadních 

vod 

příležitosti hrozby 

Zpravodaj města – možnost vzdělávat 

občany 

záplavové území Ohře 

záplavové území Chomutovky 

zvláštní povodeň (VD Nechranice) 
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Obec Postoloprty se nachází východně od soutoku řek Chomutovka a Ohře. Záplavové 

území těchto řek zasahuje západní část města. Přirozené povodně jsou největší hrozbou obce. 

Příležitostí ke změně je rozhodně informování občanu. Obec vydává měsíčník Zpravodaj 

města, kde informuje o novinkách v dění ve městě, a je zde prostor pro vzdělávání občanů 

v oblasti prevence a přípravy na MU/KS. Slabou stránkou je nulová snaha vedení města 

nějakým způsobem vzdělávat. Pouze jednotka SDH Postoloprty v rámci kulturních akcí 

přináší občanům alespoň nějaké základní informace. Obec se zaměřuje pouze na řešení 

požární a povodňové ochrany, na ostatní hrozby se nezaměřuje. Silnou stránkou obce je 

jednotka SDH Postoloprty která je dobře vybavena. Samotná obec má technické prostředky 

pro stavbu protipovodňové hráze z pytlů – pytle, písek, lopaty. Písek by byl dovezen 

z nedaleké pískovny.  

Jana Fišerová, tajemnice MěÚ Postoloprty: „Krizové situace se vždy řeší nejvíce, když 

krize přichází, v době mimo krizovou situaci to nikoho příliš nezajímá.“ 

5.1.9.2 Vršovice 

Tabulka 12 - SWOT analýza obce Vršovice. Zdroj vlastní. 

silné stránky slabé stránky 

Povodňový plán obce 

Krizová karta obce 

JPO V - JSDH Vršovice 

 

příprava pouze na povodně a požár 

 

příležitosti hrozby 

zapojení občanu do krizové 

připravenosti 

záplavové území Ohře 

zvláštní povodeň (VN Nechranice) 

 

Hrozby - obec Vršovice u Loun se nachází přímo na břehu řeky Ohře. Sama starostka 

obce, paní Pavlína Adamová, by ráda zvýšila zájem občanů o krizové řízení, chtěla by je 

vzdělávat, aby věděli co v případě nouze dělat, na koho se obrátit. Její snahy jsou zatím 

marné, občané nejeví o tyto informace žádný zájem. Slabou stránkou obce je její 

zaměřování pouze na povodně a požár, vylívá to ale z historie, v obci nikdy k žádným jiným 

MU/KS nedošlo. Silnou stránkou je zpracovaná dokumentace – povodňový plán a Krizová 
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karta obce. Jednotka SDH Vršovice je vybavena technickými prostředky pro stavbu 

protipovodňových hrází z pytlů, čerpadly, nákladním vozidlem. Obec má dále u FO zajištěné 

traktory, bagry a valníky.   

5.1.10 Závěr z analýzy ORP Louny 

Obě zkoumané obce v ORP Louny leží v záplavovém území. Obec Postoloprty zřizuje 

JSDH zařazené do kategorie JPO II a prostřednictvím této jednotky má obce velké množství 

technického materiálu. Zároveň samotná obce vlastní zásoby pro stavbu protipovodňových 

hrází z písku, tedy pytle a písek (z nedaleké pískovny). Obec Postoloprty je dodatečně 

materiálně vybavena pro zvládání jednoletých povodní, které se z důvodu mělkého řečiště 

každoročně vyskytují. Tyto povodně zasahují převážně neobydlené území. Obec Vršovice 

Zřizuje JSDH obce zařazenou do JPO V a je také vybavena technickým materiálem pro 

stavbu protipovodňových hrází z pytlů a zvládání jednoletých povodní, které se v obci 

vykytují a zasahují do obydlených částí obce. Při řešení větších povodní obě obce využívají 

materiálu z jiných zdrojů.  

Spolupráce zkoumaných obcí s ORP Louny je na velmi vysoké úrovni.  

5.1.11 ORP Lovosice 

ORP Lovosice je „adekvátně“ připravené na zvládání MU/KS. 

ORP Lovosice je rizikové z důvodu soutoku řeky Ohře a Labe a zároveň Lovosicemi 

protéká potok Modla. V celé  ORP Lovosice se nenacházejí žádné významné vodní nádrže 

ani žádné zdroje přírodních léčiv nebo minerálních vod. Samotné Lovosice jsou 

v záplavovém území, stejně jako řada menších obcí ve správním obvodu.  

I zde se nachází klasický balíček krizové dokumentace – Krizový plán města a ORP, 

Digitální Povodňový plán ORP Lovosice a Digitální Povodňový plán města Lovosice, Plán 

krizové připravenosti, Havarijní plán ORP Lovosice, Havarijní plán Povodí Ohře, 

Pandemický plán, Plán regulačních opatření, Plán akceschopnosti, Traumatologický plán, 

Plán materiálně technického zabezpečení Krizového štábu, jednotlivé typové plány, Vnější 

havarijní plán Lovochemie.  
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OPR Lovosice disponuje materiálem nutným k zajištění fungování Krizového štábu. 

Ostatní materiál pro ORP zajišťuje Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje – Požární 

stanice Lovosice. ORP Lovosice se rozhodlo investovat prostředky hlavně do prevence  

a informovanosti občanů. Město Lovosice vylepšilo stávající komunikační toky a zavedlo 

mobilní aplikaci „Mobilní rozhlas“. Registrace do aplikace je dobrovolná. 

Milan Dian, starosta obce: „Nová aplikace umožní dostávat upozornění na blížící se 

nebezpečí, blokové čištění, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na akce 

pro rodiny, seniory nebo jednotlivce, kulturní a sportovní akce přímo do mobilu či e-mailu.“  

Zároveň občané v této aplikaci budou moci komunikovat s MÚ a oznamovat např. černé 

skládky, nebezpečná místa.  

Připravenost starostů ORP Lovosice na řešení MU/KS probíhá formou školení Krajského 

úřadu a HZS Ústeckého kraje.  

5.1.11.1 Chotiměř 

Tabulka 13 - SWOT analýza obce Chotiměř. Zdroj vlastní. 

silné stránky slabé stránky 

Krizová karta obce 

JPO III – JSDH Chotiměř 

informativní SMS občanům 

moderní bezdrátový rozhlas 

 

nezaškolený starosta obce 

 

příležitosti hrozby 

  

 

Obec Chotiměř je obklopena rovinatou, převážně zemědělskou, krajinou. Riziko povodní 

z místního potoka je nulové, v dostatečné vzdálenosti od řeky Labe, takže toto obec také 

neohrožuje. Z přírodních MU by obec mohlo zasáhnout dlouhodobé sucho, o čemž obec ví  

a dbá na údržbu blízkých rybníků a hasičské nádrže. V obci od roku 1997 nevznikla žádná 

MU/KS (vyjma dopravních nehod a požárů). Místní jednotka SDH Chotiměř je vybavena 

pro technické zásahy a požáry a vyjíždí i mimo území obce. Slabou stránkou obce je 

nezaškolený starosta. Pan Jakub Wajshajtl, starosta obce, usedl do čela obce po podzimních 
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volbách 2018, tedy v listopadu. V době našeho rozhovoru, v polovině března 2019, se dosud 

nezúčastnil žádného školení či semináře na téma krizové připravenosti a řízení obce v době 

MU/KS. Jediné informace o této problematice získal z procházení dokumentů uložených na 

OÚ. Bývalý starosta při předávání úřadu této problematice nevěnoval příliš zřetel.  

Jakub Wajschajtl, starosta obce: „Obec Chotiměř je připravena na všechny mimořádné 

situace v maximální možné míře tak, jak ukládá zákon, víme, jak reagovat před, během nich 

i po nich.  

Ale zároveň: „…nezúčastnil jsem se žádné odborné přípravy v oblasti krizového řízení. V 

blízké době bych se rád zúčastnil seminářů na toto téma, pořádaných např. ministerstvem 

vnitra nebo Krajskými úřady“. 

5.1.11.2 Lukavec 

Tabulka 14 - SWOT analýza obce Lukavec. Zdroj vlastní. 

silné stránky slabé stránky 

Krizová karta 

JPO V – JSDH Lukavec 

zapojení občanů 

 

rozpočet obce 

 

příležitosti hrozby 

spolupráce s Lochochemií 
záplavové území Modly 

ZHP Lovochemie 

 

Obec Lukavec je téměř celá v zápalovém území. V roce 2002 zde došlo k historicky 

největším povodním, kdy byla zatopena většina obec. Zároveň se obec nachází v ZHP 

Lovochemie. Lovochemie s obcemi v ZHP spolupracuje, konkrétně v Lukavci provedla 

sanitaci nebezpečné skládky průmyslových odpadů, vybudovala moderní skládku 

s neustálým monitoringem. Takto malá obec nemá ve svých silách zabezpečit obec před 

hrozbami. Je zde zřízená jednotka SDH, která má více jak 40 členů a vybavení pro technické 

zásahy, není ale vybavena pro zvládání záplav takového rozsahu jako byly v roce 2002. 

Zároveň není technicky vybavena pro zásah po úniku NCHL z Lovochemie. Obec v tomto 

směru spoléhá na ORP Lovosice a HZS Ústeckého kraje.  
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5.1.12 Závěr z analýzy ORP Lovosice  

Obec Lukavec se nachází v ZHP Lovochemie a v záplavovém území. Obec zřizuje JSDH 

obce, která ale nemá dostatek materiálu pro zvládání povodní které na území obce hrozí. 

Obec Chotiměř neohrožuje přirozená ani zvláštní povodeň, z důvodu rovinatého okolí ani 

přívalové povodně. Obec zřizuje JSDH obce zařazenou do kategorie JPO III která disponuje 

převážně požární technikou. Obec Chotiměř vede od listopadu 2018 nový starosta, který se 

do března 2019 nezúčastnil žádného školení ohledně krizového řízení obce. 

5.2 Komparace Středočeského kraje a Ústeckého kraje 

V souvislosti s plněním C3 jsme provedli komparaci zjištěných údajů.  

Tabulka 15 - komparace Středočeský kraj a Ústecký kraj. Zdroj vlastní. 

 Středočeský kraj Ústecký kraj 

počet zkoumaných ORP 3 3 

počet zkoumaných obcí 7 7 

počet obcí v ZHP 1 1 

počet obcí v záplavové zóně 7 5 

počet obcí se zřízenou JSDH obce 6 7 

krizová dokumentace 

Plán odezvy orgánů 

obce na vznik MU Krizová karta obce 

 

Z provedeného výzkumného šetření nevyplývá, že by příslušnost do kraje měla razantní 

vliv na připravenost obcí. Materiální vybavení obce se odvíjí od velikosti obce, historické 

zkušenosti s MU/KS, od vlastní iniciativy ze strany vedení obce. Rozdílnost daná příslušností 

do daného kraje je krizová dokumentace. Obce v Ústeckém kraji disponují tzv. Krizovou 
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kartou obce, obce ve Středočeského kraje disponují tzv. Plánem odezvy orgánů obce na vznik 

mimořádné události. Další odlišnosti nebyly pozorovány.  

Krizová karta obce  

Krizová karta obce slouží k řešení vzniklých mimořádných událostí. HZS Ústeckého kraje 

tuto kartu vytvořilo pro všechny obce, část údajů je již předvyplněná, a část údajů si doplní 

obce. Krizovou katru mají jak ORP tak samotné obce.  

Krizová karta obce je rozdělena do 10 částí. První část se týká základních kontaktů – je 

zde uvedeno jméno, funkce a kontakt na osoby důležité pro obec (starosta, tajemník, velitel 

hasičů…). Druhá část obsahuje čísla na 4 tísňové linky, hasiči, policie, zdravotnická 

záchranná služba, Evropské číslo tísňového volání. Ve třetí části jsou uvedené kontakty na 

havarijní služby – plyn, voda, elektřina. Čtvrtá část seznamuje s riziky v obci, pátá část řeší 

varování a informování obyvatel obce. Šestá část řeší evakuaci – důvod, počet osob, místo 

shromažďování, místo nouzového ubytování. Možnosti a kapacity obce pro řešení krizových 

situací a dalších mimořádných událostí, řeší sedmá část. V této části jsou uvedeny firmy 

v obci (ORP), které lze využít při MU/KS, z jakého důvodu je lze využít, kontakt na FO/PO. 

Osmá část uvádí kontakt na povodňovou komisi – krizový štáb, devátá část kontakt na 

pracovní skupinu pro evakuaci (pokud má obec/ORP zřízeno). Poslední část je věnovaná 

kontaktům na sousední obce. Ukázka Krizové karty ORP je uvedena v Příloze 1. 

Plán odezvy orgánů obce na vznik mimořádné události 

Plán odezvy orgánů obce na vznik mimořádné události je zpracováván pro přípravu  

a řešení MU, které se mohou vyskytnout na území obce. Je základním dokumentem obecního 

úřadu pro zabezpečení úkolů a opatření na ochranu životů, zdraví, majetku nebo životního 

prostředí při vzniku mimořádných událostí. Zpracovatelem plánu jsou orgány obce ve 

spolupráci s HZS kraje, který obce seznamuje s charakterem možného ohrožení,  

s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení. Plán schvaluje starosta 

obce.  

Dokument je rozdělen na čtyři části: základní část uvádí informace o plánu, proč a kým 

by zpracován, zásady užití plánu, legislativu, povinnosti a oprávnění orgánů obce při přípravě 

a řešení MU/KS. Operativní část – zde jsou uvedeny postupy řešení konkrétních situací, které 
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mohou v obci nastat. Pomocná část konkrétní tvoří přílohy k operativní části, tedy mapy, 

tiskopisy, vzory. Pomocná část obecná obsahuje obecný popis činností využitelných při 

přípravě a řešení MU/KS (obsah evakuačního zavazadla, improvizované ukrytí…). Ukázka 

Plánu odezvy orgánů obce na vznik mimořádné události je uveden v Příloze 2. 

5.3 Doporučení na zlepšení připravenosti obcí na řešení MU/KS  

Provedením SWOT analýz obcí jsme získali data k plnění C4. Naše doporučení se bude 

týkat dvou směrů – zlepšení vybavenosti JSHD obce a vzdělávání občanu v krizové 

problematice. 

V krizové dokumentaci obcí se vyskytovaly neaktuální údaje. V tomto směru by měl 

nadřízený orgán obcí, tedy ORP, více dbát na udržování aktuálních údajů.  

Zlepšit by se měla i komunikace mezi obcemi v době působení MU/KS. V době povodní 

by obce měli informovat obce po proudu o vývoji situace. Neděje se tak u obcí, jejíž sousední 

obec po proudu je již v jiném ORP. Dochází tedy k výměně důležitých informací jen mezi 

obcemi v daném ORP čímž nedochází k propojení s ostatními ORP které by se díky 

včasnému informování o vývoji situace mohli lépe připravit.  

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 

Analýzou bylo zjištěno, že žádná ze zkoumaných obcí nemá ve svém vlastnictví dostatek 

technického materiálu, aby byla schopna zabezpečit obec proti všem rizikům, které jí hrozí, 

pouze z vlastních zdrojů.  Pouze dvě zkoumané obce (Postoloprty a Vršovice) mají materiál 

pro zvládání jednoletých povodní, které se na území každoročně vyskytují.  

Pro obce je ekonomicky nemožné vlastnit dostatečnou zásobu materiálu, a udržovat 

použitelný a akceschopný tento materiál, zvlášť pokud frekvence vzniku MU/KS je jednou 

za několik desítek let. Obce pro přípravu a řešení MU/KS zřizují jednotku SDH obce. Obecně 

se vybavení a akceschopnost jednotky odvíjí od zařazení do kategorie JPO. Jednotky 

kategorie JPO II jsou dobře vybaveny a často na jejich provoz přispívá i kraj (JSDH 

Postoloprty a JSDH Tuchořice). Vybavení hasičů zkoumaných obcí spadající do kategorie 

JPO III byla na dobré úrovni, řada strojů byla již starší, ale stále akceschopná. JSDH spadající 

do JPO V ve zkoumaných obcích měla spíše historické vybavení. Tyto jednotky jsou 
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akceschopné, sbor má spíše kulturní význam pro obec. Obce zřizující JSDH spadající do JPO 

II, III, nebo V musí zajistit dostatečné financování sboru, aby jednotka byla akceschopná  

a pro obec přínosná.  

Doporučení pro obce zřizující jednotku SDH obce je vyšší podpora sboru, finanční 

zajištění, modernizace a rozšíření vybavení. Dále je důležitý nábor nových členů, školení  

a výcvik všech členů sboru.  

Vzdělávání občanů 

Obce jsou povinné seznámit PO a FO s charakterem možného ohrožení, s připravenými 

záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva. Krizová tématika je nejvíce 

aktuální když se MU/KS již vyskytla. Z důvodu neatraktivnosti a neaktuálnosti tohoto tématu 

občané nejeví zájem o získání informací v době mimo MU/KS. Obce k informování občanů 

využívají nejčastěji své webové stránky. Dalším možným způsobem vzdělávání občanů je 

např. články v místních tiskovinách. Velkou roli v tomto směru hrají dobrovolní hasiči, kteří 

formou her, soutěží nebo besed vzdělávají nejen dospělé ale i děti. Některé zkoumané obce 

upřednostnily aktuální témata natolik, že krizovému řízení se téměř nevěnují.  

Kateřina Zusková, starostka obce Nižbor: „Občané chtějí raději nové chodníky, které 

využívají denně, než protipovodňovou hráz, kterou využijí jednou za x let.“  

Doporučujeme věnovat vzdělávání občanů v problematice přípravy a řešení MU/KS větší 

pozornost, např. zveřejňováním článků na toto téma, pořádáním besed, v rámci 

společenských aktivit JSDH. 
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6 DISKUZE 

Hlavním cílem naší diplomové práce bylo posoudit připravenost obcí na řešení MU/KS se 

zaměřením na materiální zabezpečení situace. Pro náš výzkum jsme vybrali obce 

Středočeského kraje a Ústeckého kraje. Původní záměr autora práce byl vybrat obce přibližně 

stejné velikosti, stejného počtu obyvatel, zřizující JSDH stejné kategorie JPO, obce se 

stejným rizikem. V průběhu výzkumného šetření bylo zjištěno, že obce nejeví o spolupráci 

zájem, nechtějí se výzkumu zúčastnit a informace neposkytnou. Z tohoto důvodu se výběr 

obcí změnil a byly vybrány obce rozdílných velikostí, rozdíleného počtu obyvatel, obce 

s JSDH i bez zřízené jednotky, a není tedy možné tyto obce mezi s sebou dostatečně porovnat.  

Celá práce je pouze v rovině teoretické připravenosti obce na řešení MU/KS. Skutečnou 

připravenost lze hodnotit pouze pokud daná situace nastane. Příkladem tohoto tvrzení může 

být taktické cvičení složek IZS Středočeského kraje Blackout 2018 a bouře Fabienne. 

Cvičení Blackout 2018 a bouře Fabienne 

Celokrajské cvičení se uskutečnilo ve dnech 4. a 5. září 2018. Námětem cvičení by 

Blackout (stav, kdy se celá elektrizační soustava nebo její významná část nachází  

v beznapěťovém stavu) z předem daných důvodů na části území ČR a některých okolních 

státech. Hejtmanka Středočeského kraje vyhlásila stav nebezpečí pro celé území kraje. 

Cvičení proběhlo na všech úrovních řízení – na strategické, operativní a taktické, podle 

předem stanoveného plánu. 

Celkově bylo cvičení hodnoceno velmi pozitivně, většina úkolů byla splněna bez 

nedostatků. Například v oblasti spojení byly řešeny možnosti udržitelnosti infrastruktury 

mobilních operátorů a radiových sítí v rozsahu od 4 do 6 hodin od výpadku energie. Tuto 

dobu může významně snížit přetížení sítí v důsledku zvýšené četnosti komunikace. Po této 

době je předpokládané spojení zabezpečeno cestou pevných linek u zálohovaných ústředen, 

vnitřních komunikačních systémů, satelitních telefonů nebo radiovými sítěmi v omezeném 

rozsahu (digitální a analogové sítě).  

Celé cvičení mělo velké negativum – nelze prověřit funkčnost nastavených procesů  

v praxi (nelze vypnout přenosovou soustavu pro účely cvičení).  
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Bouře Fabienne, která dorazila na území ČR navečer 23. září 2019, s sebou přinesla 

nárazový vítr o rychlostech 90 km/h, na horách až 125 km/h, což je hodnota, která odpovídá 

orkánu. Silný vítr omezil automobilovou i vlakovou dopravu. U Lišan na Rakovnicku spadlo 

šest stožárů velmi vysokého napětí 110 kV. Energetici evidovali okolo 150 tisíc odběrných 

míst bez proudu.  

Problém v oblasti spojení nastal již během první hodiny výpadku proudu. Mobilní signál 

přestal fungovat. Co se týká výpadků spojení, tak i firma, která dělá mobilním operátorům 

technický servis, při cvičení Blackout 2018 přiznala, že u některých vysílačů jsou starší 

záložní baterie a někde může tedy spojení vypadnout už za 30-60 min. 

Ze cvičení Blackout 2018 a bouře Fabienne vyplývá, že teoreticky se lze na MU/KS 

připravit, realita připravenosti se ukáže až v průběhu nastalé události. Přesto je teoretická 

příprava na MU/KS nezbytně důležitá např. k odhalení příčin vzniku dané situace a přijetí 

opatření k zmírnění pravděpodobnosti vzniku takovéto události.  

Hypotézy 

Na základě rozhovorů s respondenty a provedených SWOT analýz připravenosti obcí na 

řešení MU/KS a jejich vyhodnocení jsme ověřili platnost zvolených hypotéz H. 

H1: Předpokládáme, že zkoumané obce v záplavovém území budou lépe připraveny 

na zvládání povodní než zkoumané obce mimo záplavové území. 

Celkem bylo zkoumáno 12 obcí v záplavovém území a 2 obce mimo záplavové území. 

Stanovená záplavová území jsou podle § 66 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), administrativně určená území, která mohou být při výskytu 

přirozené povodně zaplavena vodou. Každá obec, v jejichž územních obvodech může dojít 

k povodni, musí mít zpracovaný povodňový plán obce. Povodňový plán obce řeší opatření 

potřebná pro včasné a ověřené informace o možnosti vzniku povodní na území obce. Tyto 

získané informace poté vedou k přerušení provozních a jiných činností nutných pro zmírnění 

povodňových škod, pro včasné varování a vyrozumění, a přijetí takových opatření aby bylo 

zabráněno zejména ztrátám na lidských životech (např. evakuace), ke kterým by mohlo dojít 

zaplavením části obce [83].  
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Obce, které mají Povodňový plán obce zpracovaný, jsou lépe připraveny na zvládání 

podvodní než obce, které Povodňový plán obce nemají a to z důvodu, že v obcích mimo 

záplavové území je pravděpodobnost vzniku povodně nízká.  

Pokud se ale budeme zabývat připraveností obcí na řešení MU/KS mimo krizovou 

dokumentaci, nemůžeme potvrdit, že obce v záplavovém území jsou na povodně připraveny 

lépe než obce mimo záplavové území. Příkladem našeho tvrzení jsou obce Zálužice  

a Tuchořice v ORP Žatec.  

Obec Zálužice je v záplavovém území řeky Ohře, s povodněmi má historicky bohaté 

zkušenosti, přesto obec nevlastní žádný materiál použitelný pro řešení nastalé situace (mimo 

ruční nářadí a vybavení obce používané pro úpravu obecní zeleně a běžný chod obce). V obci 

byl v minulosti vybudován protipovodňový zemní val, který alespoň částečně chrání obec. 

Technika použitelná při povodních je z Chmelařského institutu s.r.o., sídlícího v místní části 

Stekník. Jedná se o buldozer pásový, nakladač kolový a tři kusy traktoru.  

Obec Tuchořice není v záplavovém území. Přesto je obec prostřednictvím jednotky SDH 

Tuchořice dobře vybavena a techniku lze využít i pro případné řešení povodní. Obec aktivně 

využívá dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a modernizuje vybavení a zázemí 

místní jednotky. Obec Tuchořice se smluvně zavázala k zabezpečení požární ochrany na 

území obce Zálužice.  

Z porovnání obcí Zálužice a Tuchořice vyplývá, že z pohledu vybavení obce materiálem 

použitelným pro řešení povodní (mimo dokumentace) nezáleží na poloze obce a na 

příslušnosti do záplavového území.  

Obce v záplavové zóně jsou lepe vybaveny pro zvládání povodní než ostatní obce mimo 

záplavové území a to z důvodu lepší krizové dokumentace konkrétně Povodňového plánu 

obec.  

Stanovená H1 byla potvrzena.  

H2: Předpokládáme, že zkoumané obce v zóně havarijního plánování objektu 

kategorie B dle zákona 224/2015 Sb. budou lépe připraveny na zvládání úniku NCHL 

než zkoumané obce mimo zónu havarijního plánování.  
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Zóna havarijního pánování je zóna ohraničují území, ve kterém jsou uplatňovány 

požadavky havarijního plánování formou vnějšího havarijního plánu. HZS kraje zpracovává 

vnější havarijní plán, při jehož pracování vyžaduje součinnost orgánů kraje a obcí a dalších 

subjektů, je-li to nezbytné. 

V našem výzkumu jsme zkoumaly obce v ZHP Spolany a ZHP Lovochemie.  

Oba průmyslové podniky s obcemi v ZHP spolupracují. Krajský úřad Ústeckého kraje ve 

spolupráci s Lovochemií vydal informativní dokument „Informace určená veřejnosti v zóně 

havarijního plánování v okolí areálu průmyslové chemie Lovosice“ kde občany informuje  

o výrobní činnosti podniku, nebezpečných látkách, zdrojích rizika a jejich potencionálních 

následcích a dále seznamuje se způsobem varování a žádoucím chováním obyvatelstva při 

vzniku závažné havárie. Dokument byl vydán v roce 2010 v nákladu 7000 výtisků, které byly 

předány obcím v ZHP podniku a dále je dokument uložen na webových stránkách Ústeckého 

kraje. Krajský úřad Středočeského kraje odbor životního prostředí a zemědělství vydal 

„Informace určené veřejnosti v zóně havarijního plánování objekt Spolana a.s., Neratovice.“ 

V této brožuře jsou základní informace o Spolaně, důležitá telefonní čísla, informace  

o možných zdrojích rizika, způsob varování obyvatelstva a žádoucí chování občanů v případě 

vzniku závažné havárie. Dokument byl vydán v roce 2018 v nákladu 11 000 výtisků  

a distribuován obcí Neratovice do obcí v ZHP a dále je umístěn na webových stránkách 

Středočeského kraje. 

Oba tyto dokumenty jsou volně dostupné, informace z nich mohou čerpat nejen občané 

žijící v ZHP podniku, ale i občané mimo ZHP.  

Obce v ZHP mají povinnost spolupracovat s HZS kraje při stanovování vnějšího 

havarijního plánu. Další povinnosti jsou stejné jako obce mimo ZHP tedy např. seznamovat 

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

záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva.  

Zkoumané obce v ZHP, tedy obec Obříství v ZHP Spolany a obec Lukavec v ZHP 

Lovochemie, nedisponovaly žádným speciálním materiálem vhodným k řešení úniku NCHL. 

Obě obce zřizovaly JSDH obce zařazenou do kategorie JPO V bez speciálního vybavení pro 

řešení MU/KS způsobených únikem NCHL z podniku.  



82 

 

Stanovená H2 nebyla potvrzena.  

H3: Předpokládáme, že „krizová“ dokumentace jednotlivých obcí se odvíjí od rizika 

daného území.  

Každá zkoumaná obec měla zpracovaný základní dokument, podle kterého mohla 

postupovat při přípravě a řešení MU/KS. Obce ve Středočeském kraji mají zpracovaný Plán 

odezvy orgánů obce na vznik MU, obce v Ústeckém kraji mají zpracovanou Krizovou kartu 

obce. Oba tyto dokumenty mají za cíl uceleně a přehledně shrnout potřebné informace, které 

orgány obce mohou využít při řešení MU.  

V Krizové kartě obce jsou rizika pro konkrétní obec pouze vyjmenovaná. V Plánu odezvy 

orgánů obce na vznik MU je nastíněný i postup řešení dané situace, a všechny obce ve 

Středočeském kraji musí mít v dokumentu stanovena 4 rizika – přívalové deště, požár, 

vichřice a blackout. Pro obce v povodí je navíc určené riziko povodní.  Ostatní rizika se 

odvíjejí od charakteru obce.  

Každá obec, v jejichž územních obvodech může dojít k povodni, musí mít zpracovaný 

povodňový plán obce.  

Z důvodu obsáhlosti a nepřehlednosti krizové dokumentace si obec Nižbor v ORP Beroun, 

vytvořila svůj vlastní dokument harmonogramu prací při povodni. Dokument vychází ze 

zkušenosti z povodní v minulých let a byl projednán s ORP Beroun. Vlastní dokumenty, 

tabulky a mapy měli i jiné obce, opět při pracování vycházeli ze zkušenosti s již proběhlou 

MU/KS. Jednalo se převážně o kontakty na důležité osoby v oblasti řešení MU/KS.   

Stanovená H4 byla potvrzena. 

Důležitou roli v připravenosti obcí na MU/KS hraje vedení obce. Obecní úřad, 

v souvislosti s řešením MU/KS, organizuje přípravu obce na tyto události, podílí se na 

provádění záchranných a likvidačních prací a zajišťuje ochranu obyvatelstva (zejména 

varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím, podílí se na zajištění nouzového 

přežití obyvatel obce). Starosta obce může zřídit jako svůj pracovní orgán pro přípravu na 

krizové situace a jejich řešení krizový štáb obce, jehož se stává předsedou.  
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Pro zajištění výše zmíněných povinností musí být starosta obce dostatečně vzdělán 

v oblasti krizového řízení. Všechny zkoumané ORP uvedli, že v součinnosti s příslušným 

HZS (a případně dalšími složkami IZS), organizují školení starostů minimálně 1x za 4 roky, 

vždy po volbách do obecního zastupitelstva. ORP Rakovník a ORP Žatec provádí cílená 

krizová školení starostů 1x ročně, ostatní zkoumané ORP využívají porady a školení starostů, 

aktivovaných z jiných příčin, k informování o změnách v oblasti krizového řízení.  

Vytíženost starostů hlavně malých obcí je vysoká, často se jedná o neuvolněné starosty, 

kteří dávají přednost aktuálním tématům, spoléhají, že se v obci nic nestane a v případě 

vzniku MU/KS nechávají řešení na ORP a HZS.  

Několik respondentů se shodlo, že pro připravenost obce na řešení MU/KS je 

nejdůležitější vědět na koho se v dané situaci obrátit, tedy aktuální plán spojení, funkční 

mobilní sít a mobilní telefony. Včasná reakce na vzniklou MU/KS může výrazně zmírnit 

dopady na majetek, životy a zdraví občanů, na životní prostředí.  
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7 ZÁVĚR 

Základem pro zpracování praktické části diplomové práce byla její teoretická část. Tato 

část se zaměřila na všeobecné informace o rizicích, na práva a povinnosti orgánů obce při 

přípravě a řešení MU/KS a popis zkoumaného území.  

Pro praktickou část byly stanovené 3 hypotézy, jejíž potvrzení nebo vyvrácení bylo 

předmětem uvedené části. H1 byla potvrzena, neboť zpracováním povodňového plánu obce 

získává obec důležitý nástroj pro řešení povodní. Stanovená H2 nebyla potvrzena, obce 

v ZHP objektu zařazeného do kategorie B dle zákona o prevenci závažných havárií, 

nedisponují žádnými speciálními prostředky pro řešení MU/KS způsobených únikem NCHL. 

Výsledek H3 a její potvrzení se opírá o krizové dokumenty Krizová karta obce a Plán odezvy 

orgánů obce na řešení MU, kde jsou rizika na území obce uvedena a nastíněný možný postup 

řešení. 

Cílem práce bylo prozkoumání problematiky připravenosti vybraných obcí na řešení 

mimořádných událostí a krizových situací, které se mohou na daném území vyskytnout. 

Z vyhodnocení výsledků lze konstatovat fakt, že obce jsou na řešení MU/KS dobře 

připraveny teoreticky, mají dobře vyřešenou otázku krizové dokumentace, ale nemají ve své 

vlastnictví prostředky pro praktické řešení nastalé situace. Velkým přínosem v tomto směru 

jsou jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kteří disponují materiálem použitelným při 

MU/KS. Další cíl byl návrh možností, které by vedly ke zlepšení připravenosti obcí. V tomto 

směru bychom doporučili dvě zásadní věci – lepe vybavit JSDH obce a snažit se vést 

obyvatele obcí k sebevzdělávání v oblasti krizového řízení.  

Téma připravenosti obcí na řešení MU/KS je vždy nejvíce aktuální v době 

bezprostředního ohrožení danou nežádoucí situací, což je samozřejmě chybné. Tomuto 

tématu by se měla věnovat konstantní pozornost, avšak v době mimo MU/KS zájem nejen 

samotných občanů, ale i orgánů obcí, značně upadá.  
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AČR  Armáda České republiky 

C   cíl 

ČR   Česká republika 

FO   fyzická osoba 

H   hypotéza 

HZS  Hasičský záchranný sbor 

IZS    Integrovaný záchranný systém 

(J)SDH  (jednotka) Sbor dobrovolných hasičů 

KS   krizová situace 

KŠ   krizový štáb  

KŘ   krizové řízení 

MěÚ  městský úřad 

MU   mimořádná událost 

MV-GŘ HZS Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského záchranného 

                               sboru  

např.   například 

NCHL   nebezpečná chemická látka 

ORP  obec s rozšířenou působností 
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OÚ   obecní úřad 

PČR  Policie České republiky 

PO   právnická osoba 

SO   správní obvod 

VD   vodní dílo  

ZHP  zóna havarijního plánování 

ZZS   zdravotnická záchranná služba 
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 Příloha 1 - Krizová karta Žatec 

KRIZOVÁ  KARTA Obec   Počet 
obyvatel 

 

1. Základní kontakty 

Subjekt Příjmení, jméno Funkce 
Telefon 

pracoviště mobilní 
1 2 3 4 5 

ORP  Žatec Mgr.Zdeňka 
Hamousová 

starosta 415 736 101 724 043 786 
 

Hasiči 

Územní 
odbor 
Žatec 

plk.Ing Petr Svoboda ředitel 950 411 120 602 493 289 

kpt.Bc.Radka 
Brunclíková 

kriz.řízení 650 411 159 724 178 865 

 

operační středisko 
(KOIS IZS) 

 950 431 110 
950 431 113 

 

Stanice 
Žatec 

mjr. Ing.Pavel Bem velitel 950 411 162 724 178 857 

 

2. Tísňové linky 

Hasiči 150 Zdrav.záchran.služba 155 Policie 158 Evropské číslo tísňového volání 112 

3. Havarijní služby 

Plyn    

Voda    

Elektřina 
840850860 

Telefonní linky 800184084   

4. Rizika v obci 

Druh rizika Zdroj rizika 
Řešení dopravní 

situace 
Poznámka 

1 2 3 4 

Povodeň    
Zvláštní 
povodeň 

  

Únik 
nebezpečné 
látky 

   

Polomy a 
požár lesa 

   

5. Varování a informování obyvatel obce 

Prostře
dek 

Umístění 
Ovládání 

Poznámka 
dálkové místní 

Sirény   ---  
Rozhla
sy 

    

6. Evakuace  

Důvod EVA 
Počet 
osob 

Místo shromáždění Zajištění dopravy 

1 2 3 4 

 Místo nouzového ubytování Počet osob 
5 6 
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7. Možnosti a kapacity obce pro řešení krizových situací a dalších mimořádných událostí 

Firma 
(osoba) 

Oblast použití 
Kapacita/ 
druh 

Telefon Poznámka 

1 2 3 4 5 

8. Povodňová komise – krizový štáb 

     

9. Pracovní skupina pro evakuaci 

     

10. Kontakty na sousední obce  
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Příloha 2 - Plán odezvy orgánů obce na vznik MU VZOR 

 


