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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá analýzou environmentálních rizik na území obce Bílovice. 

V teoretické části se zabývá popisem venkova v České republice, jeho typy, suburbanizací 

a jejími dopady. Na to navazuje popis environmentálních rizik, které ovlivňují venkovskou 

krajinu. V praktické části je uvedena charakteristika obce Bílovice a dále rizika, která obec 

již zasáhla. Poté jsou identifikována rizika na území obce, analyzována a vyhodnocena 

pomocí Jednoduché polokvantitativní metody „PNH“. Následně jsou uvedena opatření, 

kterými by se mohlo předejít nebo alespoň zmírnit dopad zjištěných rizik. Tato opatření 

byla dále konzultována s představitelem obce Bílovice. 
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ABSTRACT 

In my bachelor´s thesis I deal with the analysis of environmental risks on the territory of 

the municipality of Bilovice. In the theoretical part of my work there is a description of the 

countryside in the Czech Republic, its types, suburbanization and its impacts. This is 

followed by a description of the environmental risks that affect the countryside. The practi-

cal part of the thesis describes the characteristics of municipality Bilovice and the risks that 

Bilovice has already struck. Risks on the territory of municipality are then identified, ana-

lyzed and evaluated using the simple semi-quantitative „PNH“ method. These are followed 

by measures to prevent or at least mitigate the impact of identified risks. Mentioned mea-

sures were further consulted with a representative of the municipality of Bilovice. 
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ÚVOD 

S dnešní společností a nynější technologií i výrobou nebezpečných látek, které produkují 

firmy, stoupá riziko, že nastane nějaká nepříjemná událost. Taková událost může vzniknout 

nedbalostí člověka či jeho úmyslem způsobit škodu. Lidé si také stále neuvědomují, že 

příroda je pro člověka důležitá, a tak dochází k její neustálé újmě. Ať už se jedná o znečiš-

tění odpadky nebo používáním různých chemických prostředků. Nemusí se však jednat jen 

o antropogenní hrozby, ale i přírodní. 

Přírodní rizika ohrožují taktéž krajinu. Jedná se o extrémy, jako jsou přívalové deště, vyso-

ké teploty, vichřice, povodně atd., které působí mnohé škody pro člověka i přírodu (zejmé-

na úrodě). I když přírodní rizika už nejsou v této době tak „čistými riziky“. Nárůst obyva-

telstva ovlivňuje přírodu a podmaňuje si ji pro své potřeby. Se stále přibývajícím obyvatel-

stvem jsou také nutné větší výnosy úrody a s tím spojené používání chemických hnojiv.  

Proto je důležité prostředí analyzovat a chránit pro rozvoj dalších generací. K takové ana-

lýze napomáhají záznamy mimořádných událostí z minulosti, které by mohly i v budoucnu 

představovat riziko. Identifikaci těchto rizik je tedy nutné v dnešní době provádět kvůli 

bezpečnosti obyvatel, které jsou prioritou, a také kvůli ochraně životního prostředí. Díky 

vhodným opatřením se na možná rizika lze nějakým způsobem připravit a zmírnit jejich 

dopady. Opatření je velmi důležité podrobně prokonzultovat s odborníky a podívat se na 

řešenou problematiku z vícero stran. Jen takové opatření může být pro území co nejlepší a 

minimalizují se tím i jiné související dopady. 

Bakalářská práce se bude v teoretické části zabývat vymezením venkova a jeho typy. Dále 

se bude zabývat suburbanizací, která probíhá především na venkově v zázemí velkých 

měst, a jejími dopady. V praktické části se práce bude soustředit na charakteristiku obce 

Bílovice, výčet rizik, které se již v minulosti udály a analýzu jeho území ve spojitosti 

s riziky. Analyzována budou také environmentální rizika pomocí programu Riskan-B a 

následně Jednoduchou polokvantitativní metodou „PNH“, která určí, do jakého stupně ri-

zika zapadají. Pro tyto rizika budou diskutována možnosti opatření s představitelem obce. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 VYMEZENÍ VENKOVA 

Definice venkova není jednoznačná, a ne snadno se vymezuje. O téměř homogenním pro-

storu se dalo hovořit v 60. a 70. letech 20. století, kdy hustota zalidnění byla v celku nízká 

a mnoho zaměstnanců pracovalo v zemědělství. Teď tomu tak není. Venkovská území 

(venkovy) jsou odlišné svými rozdílnými funkcemi. K územnímu definování venkova je 

nutné vědět účel, kvůli kterému je oblast vymezena a přizpůsobit jí dané ukazatele. [1] [3] 

[4] 

Venkovské prostředí je charakterizováno krajinou se zastavěným územím. Zastavěná úze-

mí tvoří venkovská sídla. Jedná se o rodinné domy se zahradami a polnostmi. Je zde menší 

intenzita provozu než ve městě a taktéž menší hustota lidí. Za venkovskou obec v České 

republice se běžně považuje sídlo do 2000 obyvatel. Tyto obce vytváří venkovský prostor. 

[2] [3] 

1.1 Typy venkova 

Venkovský prostor nelze definovat jednotvárně, má totiž mnoho podob. Toto rozlišení 

venkova na základě vědecké metody se nazývá typologie venkova. Nejznámější se stala 

Typologie venkovského prostoru Česka podle R. Perlína v roce 2010. [3] [4] 

Suburbánní zóna 

Do vesnic blízko velkých měst se po roce 1990 začaly prosazovat městské činnosti. Do-

chází k intenzivní výstavbě rodinných domů na okraji vesnic. Většina vlastníků těchto do-

mů pochází z měst a mají tak městský způsob života. To znamená, že dům již nemá ven-

kovský charakter, ale spíše městský. Takovým příkladem je například vila, která nemá 

hospodářské zázemí. Tyto obytné domy slouží pro relaxaci a rekreaci. S nástupem měst-

ského stylu života se pomalu vytrácí či zaniká zemědělská funkce, která byla v souladu s 

původním venkovským prostorem. Venkovská suburbánní zóna se propojuje s městskými 

strukturami. V těchto lokalitách vznikají obrovská nákupní centra s velkými parkovišti, 

které jsou spíše pro obyvatele měst. Těmito zásahy venkov ztrácí svou podobu a funkce a 

mění se na městské struktury. Suburbánnní zónu zahrnuje okres Beroun, Kladno, Praha-

západ, Praha-východ, dále okres Blansko, Brno-venkov, Frýdek-Místek a Karvinou. [4] [5] 
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Venkov v bohatých zemědělských oblastech 

Jedná se o prostor se stabilní a intenzivní zemědělskou výrobou, zahrnuje oblasti českého 

Polabí rozšířené až na dolní Poohří a na Moravě dále prostor Moravských úvalů a jihový-

chodní části Moravy. Díky tradicím této zemědělské výroby je krajina stále využívaná 

k rostlinné výrobě a jsou zde ještě zachovány zemědělské provozy a závody zpracovatel-

ského průmyslu. Zemědělská činnost na venkově lidi spojuje a tím jsou zde lepší vztahy, 

takové chování přispívá k udržení různých svátků a slavností. Sídla tohoto typu byla větší 

z důvodu dostatku zemědělské půdy, uživila tak více lidí. Vlivem větší velikosti sídel a 

blízkosti větších měst je zde lépe vyvinuta síť veřejné dopravy. I přes ztráty na zemědělství 

nedochází nějak často k ukončení jejich zemědělské činnosti. Venkov v zemědělských ob-

lastech se vykytuje v okresech: Louny, Litoměřice, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, 

Kolín, Jičín, Hradec Králové, Pardubice, Chrudim, Znojmo, Břeclav, Vyškov, Prostějov, 

Olomouc, Přerov, Kroměříž a Nový Jičín. [4] [5] 

Bohaté Sudety 

Zahrnují prostor od Ašského výběžku přes Karlovarsko, severočeskou konurbaci, dále ob-

last Českého středohoří, Liberecka, krkonošského a orlického podhůří až k Jesenicku. Byl 

zde rychlý nástup industriální výroby, založené na strojní a průmyslové výrobě místo pře-

vážně agrární činnosti, která již ztrácela svůj smysl. Šlo především o textilní a sklářskou 

průmyslovou výrobu. S nástupem industrializace přišla i urbanizace, kdy narůstal počet 

obyvatel ve městech. Oblast Bohatých Sudet se vyskytuje na severní hranici České repub-

liky, zahrnuje okres Cheb, Sokolov, Karlovy Vary, Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad 

Labem, Děčín, Českou Lípu, Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily, Trutnov, Náchod, 

Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí, Šumperk, Jeseník, Bruntál a Opavu. [4] [5] 

Chudé Sudety 

Prostor Chudých Sudet se nachází podél jihozápadní, jižní a jihovýchodní hranice Česka. 

Byla vymezena na základě původní etnické hranice v rurálním prostředí. Dosídlení probí-

halo velmi pomalu kvůli hornatému povrchu spolu s absencí průmyslových center a nízkou 

průmyslovou výrobou v malých městech. Oblast byla znovu vysídlena díky spuštěním že-

lezné opony. Vznikl až 10 kilometrů dlouhý pás od státních hranic podél bývalé Spolkové 

republiky Německo a Rakouskem. Tento úsek byl prakticky vysídlen, další jen částečně. 

Dosídlení oblastí nebylo ani hlavním záměrem socialistického Československa kvůli mož-

nému předpokladu války mezi Západem a Východem. Z tohoto důvodu se na tomto území 
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neinvestovalo do žádné větší průmyslové výroby atd. Po odsunu Němců se ztratila veškerá 

sociální sounáležitost. Záměrně se ničily nebo nechali chátrat veškeré kulturní památky, 

některé z nich byly přeměněny na vojenské základny. Byly vyorávány kříže a jiné symboly 

a v následujících generacích se budovali odpor k Němcům, jejich památkám a zvykům. 

Kvůli menšímu osídlení a absenci průmyslového rozvoje je v této oblasti zachováno pří-

rodní prostředí. Významné je díky velkoplošným chráněným oblastem a národními parky 

pro rekreaci či turistiku. Chudé Sudety se nachází o okresu Tachov, Plzeň-sever, Plzeň-jih, 

Domažlice, Klatovy, Prachatice a Český Krumlov. [4] [5] 

Vnitřní periferie 

Oblast vnitřní periferie navazuje na Chudé Sudety. Týkají se okresu Rakovník, Rokycany a 

okresů pokračujících směrem do středo-jihočeského pomezí až k Českomoravské vrchovi-

ně. Zabírají okresy Příbram, Strakonice, Písek, Benešov, Tábor, České Budějovice, Pe-

lhřimov, Jindřichův Hradec, Jihlavu, Havlíčkův Brod, Třebíč, Žďár nad Sázavou a Svitavy. 

Tato nejvíce rozsáhlá oblast českého venkova se nachází ve výše postavených polohách. 

Byly zde horší podmínky pro zemědělství, a proto nebyla krajina tak obydlena. V tomto 

prostoru vznikly malé vesnice, které byly umístěny blízko sebe. V 50. a 60. letech z této 

oblasti emigrovali lidé do továren a těžkého strojírenství. Z malých sídel se slabým občan-

ským vybavením se vytratila hospodářská základna i s provozy zemědělské výroby. Za 

prací bylo teda nutné dojíždět do okresních měst nebo regionálních center. V první polovi-

ně devadesátých let se stala problémem nízká intenzita veřejné dopravy, která byla příči-

nou, že se domy (statky) využívaly již jako chaty pro obyvatele měst. [4] [5] 

Moravsko-slovenské pomezí 

Osídlená oblast moravsko-slovenské hranice byla středem republiky do roku 1992. Zahr-

nuje okres Hodonína, Uherského Hradiště, Z Byla zde velmi dobrá intenzita dopravy díky 

tomu, že přes toto území vedla většina spojů a linií z Čech. Z důvodu dobré spojitosti se 

rozvoj týkal i horských a podhorských oblastí. Avšak poté došlo ke změně a doprava se 

orientovala z Čech do Bavorska (i Saska) a z Moravy do Rakouska. Začaly se projevovat 

znaky typické pro periferní oblasti jako ztráta pracovních příležitostí v dané lokalitě, zvý-

šení nezaměstnanosti atd. [4] [5] 

Venkov se také může dělit dle potenciálu rozvoje na 8 oblastí v České republice, a to 

Rozvojový venkov, Nerozvojový sousedský venkov, Moravské periferie, Vybavený mo-
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ravský venkov, Problémový rekreační venkov, Intenzivní rekreační oblasti, Strukturálně 

postižený venkov a Neprofilovaný venkov. [6] 

Tyto oblasti jsou vymezeny na následující mapě dle Typologie venkovského prostoru Čes-

ka z roku 2010, kterou uvedl Perlín R., Kučerová S., Kučera Z. 

 

Obrázek 1 – Typologie venkova dle potenciálu rozvoje [6] [7] 

Rozvojový venkov 

Rozvojový venkov leží v zázemí největších měst, při rozvojových osadách a hlavních ko-

ridorech spojující jádrové oblasti. Je pro něj typický populační i hospodářský růst. Obyva-

telé si hledají práci spíše v nedalekých městech. Jsou zde dobré dopravní spoje. Rozvojový 

venkov je i rekreační oblastí pro obyvatele větších měst. Z hlediska potenciálu rozvoje jsou 

lidské zdroje a hospodářské aktivity na vysoké úrovni, kdežto komunitní život a sociální 

aspekt na úrovni nižší. Objevuje se například kolem hlavního města Prahy. [6] 

Nerozvojový sousedský venkov 

Nerozvojový sousedský venkov tvoří především část ve vnitrozemí Čech, především na jih 

od Prahy a na východě dosahuje až k Českomoravské vrchovině. Pojímá hospodářsky sla-
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bá území, které se nachází na pomezí krajů. Tento typ venkova se vyznačuje dobrými soci-

álními faktory téměř bez ekonomického rozvoje. [6] 

Moravské periferie 

Zahrnuje oblast historických zemí Moravy a Slezska a další část vnitřních periferií. Téměř 

velká populační velikost, obec je vybavena plynem i dobrými spoji. Tento typ jako jediný 

měl v roce 2005 záporné migrační saldo. Rozvojový potenciál je zde vyšší díky občanské 

vybavenosti, nižší však v oblasti lidských zdrojů. [6] 

Vybavený moravský venkov 

Moravsko-slezský typ. Má taktéž dobrou vybavenost týkající se technické infrastruktury i 

veřejných služeb. Vysoký počet spojů hromadné dopravy. Vyšší podíl domorodců s velkou 

účastí v komunálních volbách (rok 2006). Nejnižší rozvojový potenciál se týká turistiky či 

rekreace. Vybavenost i sociokulturní faktory obcí jsou příznivé z hlediska potenciálního 

rozvoje, ale jeho ekonomická specializace není jasná. [6] 

Problémový rekreační venkov 

Rozkládá se podél velké části českého pohraničí, které se dosídlilo po druhé větové válce. 

Je charakterizován spíše populačně většími obcemi, malým podílem stále obydlených do-

mů. Má druhý největší potenciál, co se týče rekreace a turistiky. Nízký podíl domorodců i 

obyvatel nad 65 let. Nepříznivý rozvojový potenciál se objevuje v oblasti lidských zdrojů, 

hospodářství a soudržnosti obyvatel. Vyšší rozvojový potenciál se zase uplatňuje 

v turistice. [6] 

Intenzivní rekreační oblasti 

Jedná se o oblast využívanou především pro turistiku a další aktivity s tím spojené. Turis-

ticko-rekreační funkce je zde největší. Nízký podíl stále obydlených domů. I když je pro 

tuto oblast nejnižší migrační saldo, v 90. letech 20. století bylo postaveno hodně nových 

domů, které nejspíše využívají jen sezónně. Z hlediska ekonomického, environmentálního 

a kvality lidského kapitálu má nejvyšší rozvojový potenciál. Rizikem však může být nad-

řazenost jediného hospodářského odvětví i daná úroveň života v komunitě a mezilidských 

vztazích. [6] [8] 

Strukturálně postižený průmyslový venkov 

Zahrnuje oblast umístěnou na severu Čech. Podobá se problémovému rekreačnímu venko-

vu ve společenských charakteristikách. Obce jsou v této oblasti slušně vybaveny technic-
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kou infrastrukturou i spoji veřejné dopravy. Mezi roky 1998 a 2005 bylo poskytováno 

mnoho dotací právním subjektům. I tak má rozvojový potenciál nejnižší, a to v oblasti eko-

logické, ekonomické i sociální. [6] 

Neprofilovaný venkov 

Řadí se sem populačně malé obce bez dalšího růstu. Mají slabou občanskou vybavenost i 

index vzdělanosti nedosahuje zdaleka větších hodnot. Tato oblast nemá velký rozvojový 

potenciál nebo spíše ještě nevyužitý. Není ještě znát jeho budoucí charakter. [6] 

1.2 Venkov v zázemí města 

Jedná se o území, kde probíhá nejintenzivnější suburbánní rozvoj. Pojem suburbanizace 

zahrnuje proces, kdy se obyvatelé, jejich aktivity a některé funkce přesouvají z centra měs-

ta do jeho zázemí. Dochází tak k rozšiřování města do okolí. Pojem suburbanizace pochází 

z latinského slova urb, což je v překladu město a předložka sub znamená před, za či vedle. 

Je přebráno z anglického jazyka jako suburb, tedy předměstí. [9] 

V minulosti bylo zázemí pro město jeho blízkým okolím. Zázemí náleželo pod správu vět-

šího centra a zásobovalo tak městské obyvatelstvo zemědělskými produkty. Tento vztah 

zázemí a města se začínal měnit i s charakterem a velikostí vzájemně spjatých aglomerací. 

Původně tedy bylo město závislé na zázemí, avšak s příchodem industrializace proběhla 

změna. Nyní je pro aglomerované obce typické dojíždění do městských center za prací, 

službami či zábavou. [1] 

Pod vlivem suburbanizace stěhují na venkov zejména mladé rodiny s dětmi, čímž se ven-

kov omlazuje. Tento jev je typický pro venkov v zázemí měst. Na venkově však žijí hlavně 

starší lidé „starousedlíci“, kteří se zde narodili, mají mezi sebou dobré vztahy a vlastní ze-

mědělskou půdu nebo usedlost. Avšak mladí lidé „novousedlíci“, kteří se nově na venkov 

stěhují, jsou stále spjati s městem, odkud odešli a nezapojují se do života obce. Mizí tím 

blízké sousedské vztahy, které venkov vyznačoval a vnáší zde městský způsob života. [1] 

[20]  

S výstavbou nových domů se také ztrácí zázemí pro hospodářství a plní jen obytnou funk-

ci. Slouží tak spíše k rekreaci a odpočinku. Paradoxem je, že lidé migrují na venkov, který 

již venkovem ani není. Oddělují se od krajiny venkova velkou zdí kolem pozemku a stráví 

zde jen většinou noc. Přinášejí tím i městský styl života, který se výrazně liší od lidí, kteří 

se zde narodili. [1] 
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Podobou suburbanizace jsou nově vznikající tzv. satelitní městečka, čímž se rozumí obytné 

celky v zázemí měst. Tento název se zaužíval v 90. letech 20. století. Sídla, která se drží 

v blízkosti jádrového města, nazývají specialisté suburbia, česky označována jako před-

městí. Rozdělují se dva typy suburbanizace dle jejich funkčnosti, a to na rezidenční (obyt-

nou) a komerční (pracovní). [9] [31] 

Rezidenční urbanizace je nejčastějším typem. Zahrnuje stěhování lidí z města do klidnější 

příměstské lokality, kde si postaví rodinné domy. Stěhují se sem kvůli klidnějšímu životu a 

zdravějšímu životním prostředím. Denně dojíždějí do kousek vzdáleného města za prací 

nebo službami. Jsou odlišné rozsahem, umístěním, architekturou i cenami domů. [9] [11] 

Komerční suburbanizace nastává, když se ekonomické aktivity přesunou za hranice obce. 

Jsou umístěny zejména u hlavních dopravních tahů nebo i úplně mimo město. Areály ko-

merční výstavby leží na tzv. zelené louce (greenfield) nebo na nevyužitých, starších budo-

vách nazývaných brownfields. [9] [11] 

Proces suburbanizace s sebou doprovází environmentální problémy spojeny například 

s využitím země, kdy místo ploch určených k zemědělství jsou zde rezidenční nebo in-

frastrukturní objekty a jiné plochy. Dříve byla krajina volnější, prostupnější a nyní je ohra-

ničena ploty a zdmi. Tímto jsou obyvatelé omezeni jen na zbylé neohraničené plochy. Li-

dé, kteří jsou na venkově nově přistěhovaní, dojíždí denně samostatně do práce autem a 

vlastní v rodině minimálně dva vozy. Vzrůstem dopravy způsobuje znečištění ovzduší 

exhalacemi, zápachem, hlukem a zvyšuje se tak nebezpečí nehod na dopravních komuni-

kacích. [9] [11] 

Stěhování na předměstí může mít mnoho důvodů. Například to může být z hlediska zdraví, 

kdy na okraji města je lepší životní prostředí, není zde tolik problémových skupin na uli-

cích a je zde menší kriminalita. Nebo to může být z důvodu nadměrného hluku, pro větší 

soukromí či z důvodu nižších cen pozemků či bytů, než je tomu ve městech. Nízké ceny 

pozemků jsou výhodné zejména pro podnikatele. [9] [11] 

1.3 Environmentální rizika spojena s venkovem 

Pojem riziko lze obecně vyjádřit jako pravděpodobnost, že nastane nežádoucí událost zá-

roveň s důsledky dané události. [12] Za environmentální riziko se považuje riziko spjaté 

s obchodní či průmyslovou činností, které vede k újmě na zdraví člověka, životního pro-

středí, biodiverzity či majetku. Rizika ohrožující životní prostředí se nazývají čistá rizika, 
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kdy s uskutečněním rizika nedojde k požadovanému původnímu cíli. Čistá rizika mohou 

být objektivním rizikem, kdy se netýkají člověka, ale jsou přírodního charakteru, jako je 

například vichřice, blesk, krupobití atd. Oproti objektivnímu riziku je riziko subjektivní, 

které souvisí s činností člověka ať už jeho nedbalostí či úmyslem. Jedná se například o 

žhářství nebo rychlou jízdu řidiče. [13] Environmentální riziko lze také uvádět jako rych-

lou událost, jež je způsobena přírodní či lidskou (antropogenní) činností. [14] Environmen-

tální riziko je pojem, který zahrnuje riziko pro osoby, majetek a životní prostředí [15] 

Na venkovskou krajinu má zejména dopad změna klimatu, která přináší velká rizika spoje-

na se zemědělskou produkcí. Se změnou klimatu přichází časté výkyvy počasí ve formě 

extrémního sucha, přetrvávajících srážek, povodní atd. Tyto problémy způsobují nárůst 

eroze, nedostatek vodních zdrojů a projevují se na výnosech ze zemědělství. [16] 

Jedním z častých případů je sucho, které nejvíce přetrvává v letním období. Extrémní su-

cha způsobena absencí či snížením srážek a neustálými vysokými teplotami vzduchu, 

zmenšenou oblačností a větším počtem hodin slunečního svitu. To zapříčiňuje výpar a pro-

hlubování nedostatku vody, která má sloužit k hospodářským účelům. Sucho se negativně 

projevuje v půdě a tím pádem i na rostlinách, které poté nedosahují takové výše a kvality 

úrody, která byla naplánována. [16] [17] 

Může se dělit na tři typy, klimatické, půdní a hydrologické. 

• Klimatické sucho – je nejvíce charakterizováno srovnáním srážkových poměrů ak-

tuálního období k období dlouhodobému. 

• Půdní sucho – lze definovat jako nedostatek vody v kořenové vrstvě půdního profi-

lu, který se různě projevuje na rostlinách. Je předpokladem pro vznik zemědělského 

sucha. 

• Hydrologické sucho – vznik v důsledku nedostatku srážek, kdy se projeví absencí 

povrchových a podzemních vod. Je ovlivněno i tím, jak se s vodou nakládá. [17] 

 

Povodně 

S proměnlivostí klimatu a neustálým zásahem člověka do přírody, kdy ji přetváří ke svému 

prospěchu, jsou dalším extrémem povodně. Jsou jednou z největších hrozeb pro Českou 

republiku. Jde o přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků i jiných povrchových 

vod, kdy voda zaplavuje okolní prostředí mimo koryto vodního toku a způsobuje tak škodu 

na majetcích a životech. [18] Často se jedná o bleskové povodně, kdy se voda nahromadí 
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nadměrnými srážkami spolu s odtokem vody z horských oblastí. Dalším problémem se 

stávají přívalové povodně, které jsou typické svým rychlým vývojem i koncem. Příčinou 

těchto povodní jsou intenzivní přívalové deště, které dokáží zvednout hladinu v rozmezí 

několika minut až několika hodin. Povodně ubližují zejména domům v záplavových území, 

kde se lidé dříve stěhovali spíše k tokům, kde byl rovinatý povrch a úrodná půda. [19] 

Vichřice 

Jiným rizikem je také vichřice, která díky vysokým rychlostem větru a dešti dokáže ublížit 

přírodě, ale i různým stavbám. Na vesnici, kde se nacházejí starší stavby rodinných domů, 

kdy dokáže strhnout celou střechu, vyvracet stromy či stožáry a komplikuje také dopravu. 

Vichřice také způsobuje problémy s výpadky proudu, kdy se nachází mnoho lidí bez 

elektřiny. Domácnosti, které jsou závislé pouze na elektřině, mají problémy zejména 

v zimě, kdy mohou zůstat bez elektřiny i několik dní. [20] 

Kroupy a krupobití 

Při vichřici nebo bouři se také můžou objevit kroupy, které poškozují úrodu nebo majetek 

dopadenými kousky ledu. Nebezpečné začínají být při průměru větším než cca 2 cm. Jen 

výjimečně se objevují nad 5 cm. Způsobuje problémy v dopravě, kdy je nutné zastavit 

s autem pod nějakým vhodným úkrytem, kvůli nebezpečí rozbití předního skla či jinému 

poškození. [21] 

Eroze 

Eroze je proces, kdy materiál zemského povrchu je uvolněn, obrušován, uvolněn či přemís-

těn. Hlavní činitel eroze je mechanické působení klastického materiálu unášeného větrem, 

vodou, ledem atd. Vede tak ke změnám krajiny. Eroze může být vodní nebo větrná.  Vodní 

eroze nastává v důsledku intenzivních srážek nebo táním sněhu. Rozrušuje povrch půdy a 

následně odnáší svrchní vrstvy půdy. Česká republika je v současné době ohrožena vodní 

erozí asi z poloviny. Za posledních léta se degradace půdy vlivem vodní eroze zrychlila. 

K vodní erozi přispívá nevhodné obhospodařování půdy, především zemědělská činnost. 

Negativně působí tím, že odnáší nejúrodnější část půdy, a to ornici. Může také způsobit 

eutrofizaci. K větrné erozi dochází při rozrušení půdy větrem, kdy se půdní částice dají do 

pohybu. Největší intenzita větrné eroze se projevuje na rovinatém terénu bez vegetace. 

V současnosti je ohrožena půda v ČR asi z desetiny větrnou erozí. Důsledkem této činnosti 

je například poškození klíčících rostlin. [22] [23]  
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Sesuv půdy 

Sesuv půdy může být rychlý, pozvolný nebo může trvat několik let. Nemusí se jednat pou-

ze o příčinu zemětřesení či působení prudkých dešťů. K sesuvům přispívá také lidská čin-

nost například ve formě různých stavení nebo také vykácením lesů. [20]  

Přírodní požár 

Požár může být vyvolán přírodními vlivy, například bleskem. Z přírodních požárů se za 

nejnebezpečnější pokládá lesní požár, který se nejvíce objevuje v období mezi březnem a 

říjnem. Rychlost požáru je závislá na hořlavosti prostředí, atmosférických vlivech, tvaru 

terénu a denní i roční době. [18]  

Nejdůležitější význam z hlediska klimatických podmínek k lesnímu požáru mají: 

• množství a rozložení srážek 

• směr, síla, rychlost a četnost větrů 

• délka a intenzita působení slunečního záření [18] 

Nemusí se jednat pouze o přírodní rizika, ale i antropogenní rizika. Jedná se o rizika, která 

jsou nějakým způsobem zapříčiněna člověkem. Ať se jedná o nedbalost člověka či jeho 

úmysl způsobit škodu. Z antropogenních rizik je zde uveden požár způsobený člověkem, 

únik nebezpečné látky. 

Požár způsobený člověkem 

Požár z antropogenního hlediska může vzniknout z důvodu selhání technického přístroje 

nebo také nedbalostí člověka. V této moderní době se stále přibývajícími přístroji riziko 

požáru roste. Může se jednat například o požár ve výrobní firmě, rodinných domech i o 

úmyslně založený požár s cílem způsobit škodu. 

Únik nebezpečné látky 

Únik nebezpečné látky se může vyskytnout při dopravní nehodě, při převozu nebezpečné 

látky, výrobě různých chemických prostředků jako například umělých hmot, prostředků na 

ochranu rostlin atd. Má negativní vliv na životní prostředí, může kontaminovat vodu, půdu 

i ovzduší. Mimo životní prostředí má vliv i na člověka, kdy způsobuje vážné zdravotní 

potíže. [24] 

Vlivem přírodních činitelů či zapříčinění člověkem vznikají zmíněné mimořádné události, 

které jsou pro společnost nežádoucí. Důležité je tyto rizika mírnit nebo v lepším případě 
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eliminovat. K tomu slouží analýza rizik, která by měla zjistit, jakým hrozbám je společnost 

vystavena. Hrozba může být přírodní či antropogenní, která způsobuje škodu a představuje 

možné ohrožení pro společnost. Hrozba bývá zdrojem rizika. Analýza by tedy měla určit 

míru zranitelnosti aktiv, pravděpodobnost výskytu dané hrozby a její následky. A slouží 

také jako prevence ve formě předčasného varování, co by se mohlo vyskytnout za mimo-

řádnou událost.  Přispívá tedy k větší informovanosti a tím i možnosti připravenosti na 

nepříjemnou událost. Má možnost provést taková opatření, aby zmírnila ohrožení obyva-

telstva. [12] [25] [26] 

Analýza rizik zahrnuje tři základní činnosti, a to identifikaci faktorů, vytvoření scénáře a 

ohodnocení rizika. Měla by být praktická, srozumitelná, inovativní, založená na faktech, 

jasných domněnkách a měla by vést také k ponaučení. [12] 

 

Obrázek 2 – Analýza rizik [27] 
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2 CÍL A METODIKA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Hlavním cílem bakalářské práce je zanalyzovat rizika v katastrálním území obce Bílovice 

s diskutováním jejich možných opatření s představiteli obce. Východiskem bude charakte-

ristika obce Bílovice spolu s definováním rizik a vybranými metodami analýzy rizik. 

V teoretické části byla využita metoda popisná, která se zaměřovala na vymezení venkova 

a problematiku suburbanizace. Na to je navázán popis environmentálních rizik, které ven-

kov ovlivňují. V praktické části bude charakterizováno území Bílovic s riziky, která již 

v minulosti nastaly. Poté budou identifikována současná rizika ohrožující obec Bílovice, 

zanalyzování proběhne pomocí analytické metody Riskan-B a následně polokvantitativní 

metodou „PNH“, která výsledky zhodnotí určením míry rizika. Poté budou určena možná 

opaření eliminace klíčových rizik, která byla prodiskutována s představitelem obce. 

Pro analýzu těchto rizik bude tedy využit program Riskan-B, který je však velmi obsáhlý. 

Z tohoto důvodu budou z programu Riskan-B vybrána významnější rizika ohrožující obec. 

Pro tyto možná rizika bude použita Jednoduchá bodová polo-kvantitativní metoda, která 

zhodnotí míru rizika. Postup těchto metod bude popsán v příslušných kapitolách 

v praktické části bakalářské práce. 

Při zpracování bakalářské práce je využita odborná literatura i internetové zdroje, dále his-

torické záznamy od místního pana kronikáře a také konzultace s představitelem obce. Dále 

se v práci uplatnilo dlouholeté pozorování daného území s možností vlastního průzkumu 

terénu území obce, která je bydlištěm autora bakalářské práce. V práci bylo využito také 

informací z mapových kompozic v Národním geoportálu INSPIRE. 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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3 VYMEZENÍ OBCE BÍLOVICE 

Obec Bílovice leží ve Zlínském kraji, je vzdálena asi 8 kilometrů severovýchodně od města 

Uherského Hradiště. Sousedními obcemi jsou Topolná, Březolupy, Nedachlebice, Mistřice 

a Kněžpole. Vesnice se dělí na dvě části, a to Bílovice a Včelary. [28] 

 

Obrázek 3 – Vymezení obce Bílovice (zdroj: Edita Maňásková) 

3.1 Fyzickogeografická charakteristika 

Území obce Bílovice má následující geomorfologické členění, které bylo zjištěno dle ma-

pové kompozice na Národním geoportálu INSPIRE. 

Systém: Alpsko-Himalájský systém 

Provincie: Západní Karpaty 

Subprovincie: Vnější Západní Karpaty 

Oblast: Slovensko-moravské Karpaty 

Celek: Vizovická vrchovina 

Podcelek: Hlucká pahorkatina 
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Okrsek: Prakšická pahorkatina [29] 

Obec Bílovice leží ve Zlínském kraji, je vzdálena asi 8 kilometrů severovýchodně od 

okresního města Uherského Hradiště.  Nadmořská výška činí 201 metrů. Dle mapové 

kompozice na Národním geoportálu INSPIRE Klimatické oblasti (1901-2000) vyplývá, že 

území obce Bílovice spadá do teplé oblasti. Tato oblast se vyznačuje dlouhými léty s 40-50 

letními dny, kdy se průměrná teplota pohybuje mezi 15-16 °C. Srážkový úhrn se pohybuje 

mezi 200-400 mm a počet srážkových dnů (>1 mm) je 100-140. Přechodné období je krát-

ké, má 100-140 mrazových dnů. Mírně teplé jaro s průměrnou teplotou 7-8 °C a teplým 

podzimem o průměrně teplotě 8-9 °C. V teplé klimatické oblasti je zima normálně dlouhá, 

má 50-60 ledových dnů. Je mírně chladná a její průměrná teplota je mezi -2 a -3 °C. Hod-

nota srážek je vyšší (> 400 mm) a doba trvání sněhové pokrývky je spíše krátkého charak-

teru, činí asi 50-60 dnů. [30] Území zabírá poslední výběžky Bílých Karpat a tvoří nepra-

videlnou kotlinu. Podle vymezených krajinných typů dle reliéfu v České republice je úze-

mí obce označováno za krajinu plošin a plochých pahorkatin (Národní geoportál 

INSPIRE). Charakterizuje se mírně zvlněnými a měkkými tvary, které jsou tvořeny rozčle-

něnými plošinami, pánvemi a členitými pahorkatinami. Jedná se o plochý až zvlněný reli-

éf, který je běžným typem. [29] [31] 

 Obecní hranice tvoří spíše svahy, které spadají relativně do roviny, kdy vytváří údolí. 

Střed vesnice tvoří centrum, kde je umístěn obecní úřad s parkem a většina služeb pro ob-

čany. Zastavěná území jsou především obklopena zemědělskou půdou ve svažitém území. 

Převažuje zde tedy zemědělská krajina, která je silně pozměněna lidskou kultivací (Národ-

ní geoportál INSPIRE). Menší částí se v obci vyskytuje i lesozemědělská krajina (Národní 

geoportál INSPIRE), která je charakteristická tím, že se zde střídají lesní i nelesní stanoviš-

tě. Z typů půd se zde nachází hnědozemě, fluvizemě, kambizemě (Národní geoportál 

INSPIRE). Nejvíce rozsáhlá orná půda je na severu a východu katastrálního území obce 

Bílovice. Intenzivní využívání půdy zemědělskou činností negativně ovlivňuje krajinný ráz 

území, menší prostupnost krajiny a taky malou ekologickou stabilitu. Území se vyznačuje 

hrubou mozaikou s nedostatkem zeleně a krajinného inventáře. Z hlediska udržitelného 

rozvoje není současný stav dobrý, nestabilní plochy by se měly zajistit, stabilní zase chrá-

nit. Největším nedostatek zeleně se vyskytuje zejména v severní, severovýchodní a jižní 

části, která má otevřený a svažitý terén. Z tohoto důvodu se zde projevuje větrná i vodní 

eroze ve větší míře. Do budoucna by se mělo přemýšlet o zlepšení této situace a chránit 

stávající porosty zároveň se zakládáním nových ekologicky stabilních porostů a liniových 
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prvků zeleně. Ochrana a zakládání nové zeleně by také sloužili jako ochrana před erozí. 

Ve většině území převažuje narušená kulturní krajina, která ale neztratila potenciální 

schopnost přirozeně se obnovit. [29] [32] 

Na území Bílovic se nachází i smíšený les s rybníkem, který poslední dobou trpí velmi na 

sucho a je zahlcen blátem. Menší uměle vytvořený rybník je také v zámeckém parku. 

Kromě rybníků tudy protékají dva potoky – Březnice a Zlámanecký potok. Březnice, te-

koucí od Březolup a Zlámanecký potok směrem od Nedachlebic. Tyto dva potoky se 

v obci spojují, kdy Zlámanecký potok je levostranným přítokem Březnice. Zbytek vodstva 

tvoří bezejmenné potoky, které nejsou tak významné. 

V celém území se nenachází žádná ložiska nerostného bohatství, dobývací prostory, pro-

gnózní zdroj ani poddolovaná území. [32] 

Do katastru obce zasahuje přírodní památka Prakšická vrchovina (Národní geoportál 

INSPIRE). [29] 

3.2 Socioekonomická charakteristika 

V současné době žije v obci Bílovice 1896 obyvatel z toho 948 žen a mužů. Průměrný věk 

obyvatelstva je 40 let, u mužů 38,9 a u žen 41,2 (Statistika ČSÚ, k 31. 12. 2017). Celkový 

počet obyvatelstva poslední dobou stále vzrůstá. Výhodou obce je velmi dobrá poloha 

z hlediska dopravy. Obec Bílovice je totiž spojnicí mezi Uh. Brodem, Zlínem, Otrokovi-

cemi a Uherským Hradištěm. Prochází jí silnice I. a II. třídy a další místní komunikace. 

Obec je odkanalizována, plynofikována a je zásobena pitnou vodou ve dvou tlakových 

pásmech. Z průmyslu se zde nachází firma Kovocité, a.s., Mmcité, a.s., stavebniny, které 

jsou umístěny v bývalém areálu zemědělského družstva na konci Bílovic směrem na Bře-

zolupy. Jsou zde také dvě zahradnictví a spousta živnostenských provozoven. Je dostatečně 

občansky vybavena, disponuje prodejnami smíšeného zboží, poštou, lékařskou ordinací, 

lékárnou, základní a mateřskou školou atd. Tyto služby se soustřeďují v centru obce. [32] 

[33]   

V Bílovicích se nachází různé typy ploch, které jsou uvedeny v následující tabulce. 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 27 

 

Tabulka 1 – Zastoupení ploch katastru obce Bílovice [34] 

Zastoupení ploch katastru obce Bílovice 

Celková výměra 657,80 ha 

Zemědělská půda 484,82 ha 

Orná půda 394,96 ha 

Zahrady 50,53 ha 

Ovocný sad 1,65 ha 

Trvalý travní porost 37,67 ha 

Chmelnice x 

Vinice x 

Nezemědělská půda 172,99 ha 

Lesní pozemek 100,11 ha 

Vodní plocha 7,92 ha 

Zastavěná plocha a nádvoří 21,90 ha 

Ostatní plocha 43,05 ha 

 

Z plochy katastru obce Bílovice zabírá nejvíce zemědělská půda se 484,80 hektary. Země-

dělská půda je výrazně zastoupena ornou půdou, poté zahradami, trvale travním porostem a 

ovocným sadem. Na území obce se nepěstuje chmel ani vinná réva. Nezemědělská půda 

tvoří 172,99 hektarů, z níž je nejvíce zastoupen les s více než 100 hektary. Další část tvoří 

ostatní plochy, které nelze přiřadit pod zmíněné kategorie. Dále je zde zastoupena zastavě-

ná plocha s nádvořím tvořena 21,90 hektary a vodní plochy s necelými 8 hektary. [34] 
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4 RIZIKA Z HISTORIE OBCE 

Tato kapitola je založena na hloubkové rešerši historických pramenů. Již dříve vyskytnuté 

mimořádné události na území obce mohou poukazovat na to, jaká rizika by se mohla do 

budoucna objevit a způsobit tak další škody. Díky těmto údajům z minulosti se lze na rizi-

ka připravit. Následující rizika jsou záznamy z obecní kroniky. 

Srpen 1748 – Přiletěla hejna kobylek, která napáchala mnoho škod na polích. Zničila již 

dozrávající úrodu. Kvůli nedostatečné zásobě na zimu neměli lidé co jíst. 

Srpen 1762 – Opět již zmiňované nálety kobylek. 

Rok 1835 – Velmi nízké teploty v zimním období. 

13. srpen 1836 – Vypukla cholera, kdy zemřelo kolem 700 lidí. 

Rok 1836 – Velké sucho, kdy se nemlelo ani ve mlýně. 

Květen 1866 – Velké mrazy trvající dva dny, při kterých vše pomrzlo. 

Rok 1866 – Výskyt epidemie cholery, která zde byla zavlečena pruskými vojsky. 

V Bílovicích zemřelo 56 lidí a ve Včelarech 8 osob. 

24. srpna 1844 – Požár v budově. Část obce, zvanou Cihelna, postihl rozsáhlý požár. I 

přes rychlý zásah hasičů zničilo 22 chalup. 

Rok 1890 – Kroupy, které zničily úrodu. V hradišťském okrese bylo zasaženo 26 osad a 

škody byly odhadnuty na 2 miliony zlatých. 

14. srpna 1890 – Silný vítr, který odnesl obilí složené v mandelích do velké vzdálenosti. 

Rok 1892 – Velká zima trvající asi 6 týdnů. Teploty v celém kraji se snížily až na -26 °C. 

27. května 1879 – Povodeň, kdy voda zaplavila celé údolí. 

5. - 6. květen 1880 – Povodeň, kdy se rozlil potok jménem Březnice. Voda se hromadila 

dva dny, kdy dosáhla asi 30,71 cm. 

30. srpna – 11. září 1910 – Vytrvalé deště. Potoky nestačily pojímat vodu, a ta se rozlila 

do okolí. Obrovské škody způsobila na loukách a polích, kde se poté téměř nic nesklidilo. 

Březnice se dostala 6. září do tak velké výše, kdy se nedalo po silnici ani projet. Voda na-

páchala velké škody v zahradách, stodolách i domech umístěných podél toku Březnice. 

Zničily se nejvíce domy, které byly nejblíže u mostu. Škody činily asi 20 000 Kč. 
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Květen 1911 – Obec byla zasažena povodní. Po dobu čtyř dnů přetrvával déšť, který způ-

sobil rozvodnění toku Březnice. Dne 19. května dosáhla voda stejného kulminačního bodu 

jako v minulém roce. V témže měsíci začalo obrovské sucho, které trvalo až do září. 

11. července 1968 – Území zasaženo vichřicí, jejíž rychlost dosahovala až 130 km 

v hodině. Ze začátku se objevil slabý déšť, jenž se změnil v liják a zároveň vypukla průtrž 

mračen se silný větrem. Vichřice trvala sice jen zhruba 10 minut, ale dokázala napáchat 

velké škody. Poškozeny byly střechy i okna domů. Dále také sloupy vysokého napětí a 

památný strom Hrubý bor (obrovská borovice). 

5. červenec 1958 – Povodeň, která nastala ve večerních hodinách. Dlouhotrvající deště po 

dobu několika dní zaplnily koryta potoků. Poté ještě přišla velká průtrž mračen a voda se 

už neměla kam odvádět. Voda dosahovala až 120 cm u domu blízko mostu, u hasičské 

zbrojnice dosahovala 90 cm a v zámeckém parku se rozlila do výšky 120 cm. Přestože vo-

da brzy opadla, zanechala po sobě spoustu nánosů bláta a poškozených domů. Ve dvou 

domech se objevily trhliny, lidé tak museli být vystěhováni kvůli možnému zřícení budov. 

Celkové škody dosáhly 2 312 995 Kč. Proběhla sbírka, kdy se vybralo celkem 30 300 Kč, 

které se rozdaly mezi poškozené. 

Rok 1997 – Zasažena celá Morava povodněmi, v Bílovicích se vlivem vysokých srážek a 

rozvodnění toku rozlila voda z břehů, která nad splavem protrhla hráz a zaplavila zahrad-

nictví pana Koželuhy. 

1. března 2009 – Požár domu v Bílovicích. Dostavila se zde i jednotka profesionálních 

hasičů z Uherského hradiště spolu s místní jednotkou sboru dobrovolných hasičů. Došlo 

k požáru udírny, dílny, kůlny a přístavku rodinného domu. Lokalizování požáru trvalo asi 

25 minut a další hodinu trvalo jeho celkové uhašení. Nikdo nebyl zraněn. 

2. června 2010 – Zlámanecký potok, do kterého pronikla záplavová vlna z rozvodněné 

Březnice, zaplavila sklepy rodinných domů i hřiště. Při této akci zasahovalo 12 hasičů 

s pomocí hasičů z Mistřic, kteří prováděli odčerpání a čištění vody. 

21. února 2017 – Odstranění ledových ker z potoka Březnice s pomocí bagru z místní sta-

vební firmy. 

29. října 2017 – Silný vítr, který způsobil pády stromů, které následně odstraňovali hasiči.  

 

Výše uvedená rizika z historie obce Bílovice pochází z těchto zdrojů: [35] [36] [37] 
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5 ANALÝZA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK OHROŽUJÍCÍ OBEC 

Analýza území proběhla díky terénnímu průzkumu obce Bílovice spolu s pozorováním 

prostředí a sdělením informací od představitele obce pana Ing. Adama Skovajsy. Vyplývá 

také z mimořádných událostí, které se již uskutečnily a mohou se tak opakovat. 

Obec se nachází v údolí, tvoří nepravidelnou kotlinu. Je obklopena mnoho obhospodařo-

vanými polnostmi na otevřeném svažitém území, což způsobuje větší náchylnost k erozi. 

[32] 

Již z historických dat lze vyčíst, že hrozbu v obci také představuje protékající potok Břez-

nice a Zlámanecký potok, kdy se voda při vytrvalých srážkách zvedne a ohrožuje tak okolí 

zaplavením. V obci se tyto dva potoky stékají a vytvořený tok nese název jednoho z nich, 

tedy Březnice. 

Obcí prochází silnice II. třídy II/497, která je spojena s městem Zlín a Uherským Hradiš-

těm. V centru obce se nachází křižovatka, která spojuje obec Bílovice s Topolnou silnicí 

III. třídy III/49724, pokračující až do Napajedel. Směrem na Nedachlebice vede též silnice 

III. třídy/49714 až do Uherského Brodu. V posledních letech byl zde vypozorován větší 

provoz. Na těchto v celku frekventovaných silnicích spojující významná města je zvýšené 

riziko nehodovosti s možným únikem nebezpečných látek, které vozidla přepravují. Avšak 

nehoda není vylučována ani na ostatních komunikacích v obci. [32] [38] 

Na území obce se nachází také čerpací stanice, která je umístěna na konci Bílovic směrem 

na Březolupy. Může představovat riziko vzniku zvýšeného požáru či výbuchu. V blízkosti 

čerpací stanice se vyskytuje firma Kovocité a. s., zabývající se kovovýrobou a další firmy 

průmyslového areálu, kde je nutné počítat se zvýšeným rizikem vzniku požáru. 

5.1 Přírodní rizika 

Z přírodních rizik je zde hrozbou povodeň. Obcí Bílovice protékají dva potoky, potok 

Březnice a Zlámanecký potok. I když se jedná pouze o potoky, i přesto se stávají občas-

ným problémem při zvýšení jejich hladin, zejména při vydatných srážkách. Kulminace 

hladin uvedených toků je téměř vždy velmi krátkodobou záležitostí. Zlámanecký potok se 

vlévá zleva do Březnice, čímž dochází ke zvýšení průtoku. Další problém se objevuje 

v místě soutoku, kde je též rychlejší spád toku Zlámaneckého potoka, který při vysokém 

průtoku „brzdí“ tok Březnice nad soutokem a způsobuje tím částečný rozliv její hladiny do 
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níže položených zahrad. Zvýšením hladiny Zlámaneckého potoka je ohrožena též část obce 

v ulici ke staré pálenici, kde vlivem výskytu a nadměrné aktivity bobra evropského proje-

vující se stavbou hrází z nahromaděné dřevní hmoty. Jejich činnost může velmi výrazně 

změnit průběh povodně a prakticky znefunkčnit v minulosti vybudovaná protipovodňová 

opatření.1 Ohrožením může být při vydatných srážkách protržení hráze rybníka situované-

ho pod lesem na bezejmenném levostranném přítoku Zlámaneckého potoka odvodňujícím 

zalesněnou část katastru obce a dále části svažitých území katastru sousedních obcí. Po-

vodní jsou nejvíce ohroženy domy podél toku Březnice a Zlámaneckého potoka [39] 

Na území obce se v historii v několika případech vyskytly vichřice, které byly zmíněny již 

v obecní kronice. Když naposled obec zasáhla silná vichřice, způsobila rozsáhlé škody na 

veřejném i soukromém majetku a její následky byly odstraňovány několik týdnů. Profesio-

nální i dobrovolní hasiči museli odstraňovat zejména poškozené nebo vyvrácené stromy, 

sloupy nízkého napětí i veřejného osvětlení. Zasahovali také při poškození střech rodin-

ných domů. Vichřice může způsobit škody kdekoliv na území Bílovic. [39] 

Díky svažitému území v obci se objevuje eroze. Jedná se spíše o erozi vodní, kdy voda 

splachuje ornici. Vyskytuje se v jihozápadní části obce v katastru jménem Padělky, též ve 

východní části katastru směrem od Nedachlebic. Větrná eroze je zde zastoupena v menší 

míře, kdy je silně projevována v severní, východní a jižní části území. [32] [40] 

Velká část svažitého území má poměrně nestabilní podloží, z tohoto důvodu se zde vyskyt-

ly drobné sesuvy půdy. Například v lokalitě u základní školy a v kopci u vodojemu. V 

posledních letech vykazuje budova základní školy negativní projevy v podobě prasklin 

zdiva, což bylo důvodem pro rozsáhlé stavebně-technické řešení s cílem zabezpečit statiku 

této budovy. Uvedená lokalita je v současné době předmětem zkoumáním České geologic-

ké služby. V ulici U Kapličky se nachází příkrý svah, který byl již v minulosti sanován. 

Riziko sesuvu hrozí hlavně ve svažitých kopcích na území obce. [39] 

Území obce je také zasahuje velké sucho. Nejhorší situace je v letním období, kdy přetrvá-

vají vysoké teploty spojené s absencí srážek a nedostatkem vody. [39] 

                                                 

 

1 Obec Bílovice ve spolupráci se správcem toku v roce 2000 vybudovala na pravém břehu Zlámaneckého 

potoka v místě rozlivu vody při povodních v roce 1997 mohutnou sypanou protipovodňovou hráz. 
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5.2 Antropogenní rizika 

Z rizik zapříčiněných člověkem se může vyskytnout dopravní nehoda s únikem nebez-

pečné látky. Při neustálém nárůstu intenzity dopravy hrozí riziko dopravních nehod spoje-

né i s únikem nebezpečné látky. Obec je křižovatkou silnice II. třídy a silnic III. třídy. 

Uvedené komunikace jsou významnými spojnicemi mezi většími městy a doprava dosahu-

je značné hustoty. Narůstá zejména kamionová doprava, což je na přeplněných a této hus-

totě dopravy nevyhovujících silnicích spojeno s vysokým rizikem. V obci se nachází místa 

prudkého klesání, kde může v případě technické závady nastat dopravní nehoda. Dopravní 

nehody se však nevylučují ani na ostatních místních komunikacích, například při pohybu 

nákladních vozidel přepravující vytěženou kulatinu z lesa, nacházejícího se v katastru ob-

ce. Ohroženy jsou zejména domy poblíže hlavních silnic. [39] 

V obci by mohl nastat i požár čerpací stanice. Čerpací stanice je v Bílovicích umístěna 

v blízkosti průmyslovém areálu (bývalého areálu zemědělského družstva) směrem na Bře-

zolupy. Skladuje se zde větší množství automobilního benzínu a manipulace s ním může 

způsobit nehodu. I když se toto riziko považuje za velmi malé, je nutné ho brát v úvahu. 

[39] 

K požáru by také mohlo dojít ve firmě Kovocité, a. s., která je umístěna v areálu bývalého 

zemědělského družstva směrem na Březolupy v těsné blízkosti čerpací stanice. Společnost 

se zabývá kovovýrobou, ale i zpracováním plastů i dřeva. V prostorách společnosti dochází 

k manipulaci s těkavými látkami a otevřeným ohněm, tudíž je zde zvýšené riziko požáru. 

[39] 

Riziko požáru je i v dalších částech průmyslového areálu v lokalitě bývalého zeměděl-

ského družstva. V areálu se nachází několik dalších menších firem zabývajících se různo-

rodou činností, ať se jedná o zpracování dřeva, opravy automobilů či výrobu stavebních 

hmot. S těmito činnostmi je spojeno zejména riziko požáru i únik nebezpečných látek. [39] 
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6 METODY ANALÝZY RIZIK 

Metody analýzy rizik jsou kvalitními zpracovanými plány opatření proti působení mož-

ných mimořádných situací. Cílem metod je vyhodnocení a kvantifikace všech aktuálně 

známých neurčitostí v systému společně s předpověďmi možných výsledků a snaha identi-

fikování strategie pro snížení rizika na přijatelnou odpověď. [41] Pro analýzu rizik není 

žádný univerzální nástroj a jednotlivé metody mají své meze použití. [12] 

Konkrétní parametrizace vybraných metod je součástí příslušných podkapitol praktické 

části bakalářské práce. 

Tabulka 2 – Metody analýzy rizik [12] 

Název metody Anglický název Stručný popis metody 

Kontrolní seznam Check List 

Systematická kontrola dodržení předem 

daných podmínek a opatření. Obsahuje 

kontrolní otázky vytvářeny na základě 

analýzy systému. 

Bezpečnostní kontrola Safety audit 

Zahrnuje postup hledání rizikové situa-

ce a návrh na opatření, které by vedlo 

ke zvýšení bezpečnosti. 

Analýza, co se stane 

když 
What - If Analysis 

Hledá možné dopady konkrétních pro-

vozních situací. Jde o úvahy zkušených 

lidí o možnostech vzniku nehody. 

Předběžná analýza ohro-

žení 

Preliminary Hazard 

Analysis 

Jde o proces vyhledávání nebezpečných 

stavů či nouzových situací, jejich příčin 

a dopadů a jejich rozdělení podle stano-

vených kritérií do určité kategorie. 

Analýza kvantitativních 

rizik procesu 

Process Quantitative 

Risk Analysis 

Predikce odhadu frekvence a následků 

nehod pro zařízení nebo provoz systé-

mu. 

Analýza ohrožení a pro-

vozuschopnosti 

Hazard Operation Pro-

cess 

Týmová expertní metoda s cílem identi-

fikace scénářů potenciálního rizika. 
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Název metody Anglický název Stručný popis metody 

Analýza stromu událostí Event Tree Analysis 

Graficko-statistická metoda, která ná-

zorně zobrazuje všechny události 

s možným výskytem a podle počtu se 

rozvětvuje. 

Analýza selhání a jejich 

dopadů 

Failure Mode and 

Effect Analysis 

Metoda založena na rozboru způsobu 

selhání a jejich důsledků umožňující 

hledání dopadů a příčin. 

Analýza stromu poruch Fault Tree Analysis 
Systematický zpětný rozbor událostí za 

využití řetězce příčin. 

Analýza lidské spolehli-

vosti 

Human Reliability 

Analysis 

Postup zvážení vlivu lidského faktoru 

na výskyt havárií, nehod, pohrom atd. 

Metoda mlhavé logiky 

verbálních výroku 

Fuzzy Set and Verbal 

Verdict Method 
Metoda stavěná na jazykové proměnné. 

Relativní klasifikace Relative Ranking 

Spíše se jedná o analytickou strategii, 

která umožní posoudit vlastnosti mnoha 

procesů nebo činností a určit, zda jsou 

tak nebezpečné. 

Analýza příčin a dopadů 
Causes and Conseque-

nces 

Kombinace analýzy stromu událostí a 

stromu poruch. 

Metoda pravděpodob-

nostního hodnocení 

Probabilistic Safety 

Assessment 

Stanovuje individuální zranitelné části 

k celkové zranitelnosti systému. 

Jednoduchá polokvanti-

tativní metoda 

Semi-quantitative me-

thod 

Slouží jako nástroj pro hodnocení rizik, 

kdy určuje pravděpodobnost ohrožení. 

6.1 Rizikový kalkulátor Riskan-B 

Jako první byl pro analýzu environmentálních rizik vybrán rizikový kalkulátor RISKAN-

B, sloužící pro podporu tvorby analýzy rizik. Tento program využívá Fakulta logistiky a 

krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. [42] Do programu se zadávají hodnoty 

aktiv a hrozeb, kdy se aktiva hodnotí 0-5, pravděpodobnost výskytu hrozby je hodnoceno 
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0-6, zranitelnost daného aktiva 0-3 a výsledné riziko je dáno hodnotou 0-90. Jakmile se 

zanesou číslice do tabulky, data se poté automaticky vyhodnotí, kdy ve výsledku jsou ba-

revně zvýrazněna jednotlivá políčka. Zelená barva představuje nízké riziko, žlutá střední 

riziko a červená riziko vysoké.  

Níže se nacházejí číselníky z RISKAN-B, podle kterých se rozhoduje, která úroveň riziku 

odpovídá. Rozhodnutí o hodnotě aktiva, pravděpodobnosti hrozby či zranitelnosti aktiva 

spočívalo na základě konzultací s představitelem obce a vlastním pozorováním území obce 

Bílovice. Také na rizicích, které se již staly na daném území. 

Tabulka 3 – Hodnota aktiva 

Hodnota aktiva 

0 Zanedbatelná 

1 Velmi nízká 

2 Nízká 

3 Střední 

4 Vysoká 

5 Velmi vysoká 

 

Tabulka 4 – Pravděpodobnost hrozby 

Pravděpodobnost hrozby 

0 Žádná 

1 Zanedbatelná 

2 Nízká 

3 Střední 

4 Vysoká 

5 Velmi vysoká 

6 Jistá 
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Tabulka 5 – Zranitelnost aktiva 

Zranitelnost aktiva 

0 Žádná 

1 Nízká 

2 Střední 

3 Vysoká 

 

Tabulka 6 – Výsledné riziko 

Výsledné riziko 

Nízké 0 - 30 

Střední 30 - 60 

Vysoké 60 - 90 

 

Na následujícím obrázku je uvedena tabulka vyhodnocení rizikového kalkulátoru 

RISKAN-B. Tabulka tvoří vodorovnou část s hrozbami a aktivy ve svislé podobě výstupu 

z programu. Hrozby jsou zde rozděleny na přírodní a antropogenní pohromy. Z přírodních 

rizik je zde uveden například přírodní požár, povodně, vichřice, nadměrné srážky, krupobi-

tí, sněhová kalamita, sucho, silné mrazy atd. Z antropogenních hrozeb například požár způ-

sobený člověkem, dopravní nehoda, havárie v podniku. Aktiva jsou rozdělena do kategorií 

s názvem obyvatelstvo, životní prostředí, úřední budovy, církevní stavby, pietní místa, in-

tegrovaný záchranný systém, zdravotní střediska, ubytovací zařízení, restaurační zařízení, 

obchody, kritická infrastruktura. Tyto kategorie jsou v tabulce ještě podrobněji rozebrány. 
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Tabulka 7 - Vyhodnocení dat z programu RISKAN-B [vlastní] 

 

Díky vlastním dosazením hodnot do tabulky vyhodnotil program největší možné riziko s 

číslem 60, kdy maximální možné riziko je číslo 90. Největší riziko bylo vyhodnoceno u 

vlivu přírodních i antropogenních pohrom na obyvatelstvo. Z přírodních pohrom se jednalo 

například o povodně a z rizik antropogenních například požár způsobený člověkem. Nej-

menší možné riziko se vyskytovalo například u havárie v podniku. 

Kvůli špatné kvalitě a nutnému zmenšení je tabulka součástí příloh bakalářské práce. 

6.2 Jednoduchá polokvantitativní metoda „PNH“ 

Tato metoda vyhodnocuje dané riziko ve třech složkách, a to s ohledem na: 

• pravděpodobnost vzniku (P) 

• pravděpodobnost následků (N) 

• názor hodnotitelů (H) [12] 

Součinem těchto tří bodů získáme celkové zhodnocení rizika. [12] 

V následujících tabulkách jsou popsány jednotlivé položky k dané hodnotě. 
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Tabulka 8 – Pravděpodobnost vzniku [12] 

Pravděpodobnost vzniku (P) 

Nahodilá 1 

Nepravděpodobná 2 

Pravděpodobná 3 

Velmi pravděpodobná 4 

Trvalá 5 

 

Tabulka 9 – Pravděpodobnost následků [12] 

Pravděpodobnost následků – závažnost (Z) 

Poškození zdraví bez pracovní neschopnosti 1 

Absenční úraz (s pracovní neschopností) 2 

Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 3 

Těžký úraz a úraz s trvalými následky 4 

Smrtelný úraz 5 

 

Tabulka 10 – Názor hodnotitelů [12] 

Názor hodnotitelů (H) 

Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení 1 

Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení 2 

Větší, nezanedbatelný vliv na míru ohrožení a nebezpečí 3 

Velký a významný vliv na míru ohrožení a nebezpečí 4 

Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a 

následky ohrožení a nebezpečí 
5 
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Tabulka 11 – Hodnocení rizika [12] 

Rizikový stupeň R Míra rizika 

I. > 100 Nepřijatelné riziko 

II. 51 až 100 Nežádoucí riziko 

III. 26 až 50 Mírné riziko 

IV. 5 až 25 Akceptovatelné riziko 

V. <5 Bezvýznamné riziko 

 

Míra rizika stanovuje, jak je riziko akutní vůči opatření vedoucí ke zmírnění rizika. První 

stupeň představuje nepřijatelné riziko, kdy se musí ihned ukončit činnost do té doby, než se 

riziko nezmenší. Jako druhý stupeň se označuje riziko nežádoucí, které musí rychle snížit 

vhodnými prostředky na akceptovatelnou úroveň. Třetí rizikový stupeň zahrnuje mírné 

riziko, kdy je ho potřeba snížit na akceptovatelnou úroveň. Jestli by byl riziko spjato 

s většími následky, je třeba provést další posouzení. Ve čtvrtém rizikovém stupni je cha-

rakterizováno akceptovatelné riziko, které je přijatelné. Při jeho řešení nebo vylepšení je 

důležité uvážit náklady. Většinou například stačí proškolit zaměstnance atd. Jako poslední 

je bezvýznamné riziko, kdy není potřeba zvláštního opatření. 

Tabulka 12 - Vložení vlastních hodnot pro obec Bílovice [vlastní] 

Riziko (MU) 
Pravděpodobnost 

vzniku (P) 

Závažnost ná-

sledků (N) 

Názor hodnotite-

le (H) 

Povodeň 4 3 4 

Vichřice 4 2 4 

Eroze 5 2 2 

Sesuv půdy 3 2 2 

Sucho 4 3 3 

Dopravní nehoda s NL 3 3 3 

Požár čerpací stanice 1 4 4 



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 40 

 

Riziko (MU) 
Pravděpodobnost 

vzniku (P) 

Závažnost ná-

sledků (N) 

Názor hodnotite-

le (H) 

Požár v Kovocité, a.s. 3 2 2 

Požár v průmyslovém areálu 3 2 2 

 

Vynásobením tří zadaných hodnot u jedné položky, dostaneme součet, který se zařadí do 

jednoho rozmezí z pěti rizikových stupňů. 

Tabulka 13 - Vyhodnocení rizikového stupně po výpočtu [vlastní] 

Riziko (MU) R 
Rizikový 

stupeň 
Míra rizika 

Povodeň 48 III. Mírné riziko 

Vichřice 32 III. Mírné riziko 

Eroze 20 IV. Akceptovatelné riziko 

Sesuv půdy 12 IV. Akceptovatelné riziko 

Sucho 36 III. Mírné riziko 

Dopravní nehoda s NL 27 III. Mírné riziko 

Požár čerpací stanice 16 IV. Akceptovatelné riziko 

Požár ve firmě Kovocité a.s. 12 IV. Akceptovatelné riziko 

Požár v průmyslovém areálu 12 IV. Akceptovatelné riziko 

 

Z Jednoduché polo-kvantitativní metody je největší vyhodnocený III. stupeň míry rizika. 

Jedná se o mírné riziko zahrnující povodeň, vichřici, sucho a dopravní nehodu s únikem 

nebezpečné látky. Tyto rizika by se měly snížit na úroveň akceptovatelnou.  V rizikové 

míře IV. stupně akceptovatelného rizika se nachází ostatní položky, tedy eroze, sesuv pů-

dy, požár čerpací stanice, firmy Kovocité a.s. i celého průmyslového areálu. Tyto rizika 

stačí mít pod dohledem a být o nich poučeni. 
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7 DISKUTOVANÁ OPATŘENÍ PROTI RIZIKŮM 

Návrhy opatření, které by mohly vést k eliminaci či zmírnění rizik. Opatření byla diskuto-

vána s představitelem obce, Ing. Adamem Skovajsou. Můžou být technického i přírodního 

typu. Je nutné nad nimi přemýšlet kvůli bezpečnosti obyvatel. 

7.1 Ochrana proti povodním 

Povodeň byla vyhodnocena metodou „PNH“ jako mírné riziko, které je potřeba snížit na 

akceptovatelnou úroveň. Ochrana před povodněmi spočívá v předcházení a zabránění 

vzniku škod na životech i majetku. Realizuje se nejvíce systematickou prevencí, zvyšová-

ním retenční schopnosti povodí a také ovlivněním průběhu povodí. [43] 

Proti povodním se dá předejít i přírodě blízkými opatřeními. Tyto opatření spočívají 

v zajištění ochrany osob a majetku před působením negativních účinků povodí 

v kombinaci s dobrým ekologickým stavem krajiny. Opatření se uplatňují na vodních to-

cích, blízkých nivách a celé ploše povodí. V ploše povodí by mohlo být využito především 

protierozních opatření. Tato opatření by snížila vznik vodní eroze a zvýšila retenční schop-

nost krajiny, kdy by se zpomalil povrchový odtok. Mezi tyto opatření patří například agro-

technická protierozní opatření, která slouží spíše pro ochranu před přívalovými dešti a zvý-

šením hladiny toku. Vylučují se tím například širokořádkové plodiny pěstované na svažité 

půdě a dbá se na vhodné způsoby provádění orby. Dalším typem je organizační protierozní 

opatření, které vede k zorganizování produkčních ploch, zatravnění orné půdy ve svažitých 

oblastech na území obce apod. Posledním řešením jsou biotechnická protierozní opatření, 

kterými se například realizují protierozní nádrže, zasakovací pásy, průlehy, protierozní 

meze atd. [44] 

Pro zajištění lepší ochrany před povodněmi obec minulý rok nakoupila několik stovek 

speciálních povodňových pytlů. Cena byla velmi příznivá2 díky přetrvávajícímu suchu a 

zřejmě neočekávaných povodní. Uvažuje se také o pořízení několika kusů variabilních 

pevných zábran do dveří a vrat, které mohou výrazně pomoci lidem obývající nemovitosti 

nacházející se v těsné blízkosti vodních toků a s nimi souvisejících rízikových místech, 

např. u mostů či v domech s nízkým podlažím vůči terénu. [39] [45] 

                                                 

 

2 Ceny protipovodňových pytlů na základě průzkumu trhu poklesly za poslední dva roky o polovinu. 
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V obci Bílovice byl navržen suchý boční poldr, který by byl situován nad Bílovicemi smě-

rem na Březolupy. Pořizovatelem návrhu je Povodí Moravy, s. p. Tento návrh by měl eli-

minovat či zmírnit vznikající povodně. [46] 

 

Obrázek 4 – Suchý poldr [46] 

7.2 Opatření proti požáru 

Rizika požáru se metodou „PNH“ vyhodnotila jako akceptovatelná. Při jeho řešení by se 

měly zvážit náklady na jeho odstranění. Ke zmírnění tohoto rizika většinou postačí neustá-

le poučovat obyvatelstvo, protože častým důvodem je lidské pochybení. K požáru způso-

beným člověkem může dojít v rodinných domech a podnicích. Je nutné dbát na bezpečnost 

práce, pravidelně kontrolovat různé technické přístroje a vypínat elektrické spotřebiče ze 

zásuvek, čím se riziko vzniku požáru zmírní. Pozor by si měli dávat zejména kuřáci, kteří 

odhazují nedopalky, které se mohou vznítit. K požárům také přispívá přibývání vysokých 

teplot a měnící se počasí, kdy dochází ke zvýšenému riziku vzniku požáru v přírodě. Požár 

vzniklý v přírodě je možné zmírnit informováním obyvatelstva o zákazech zakládání ohně 

v přírodě, pálení sena, listí atd. obzvláště v horkých letních měsících, kdy toto riziko vzni-

ku požáru stoupá. Opatřením by mohlo být rozmístění tabulí se zákazem kouření a zaklá-

dání ohně (například v lese). Vytvoření informativních letáků, jak se chovat v případě po-

žáru nebo sdělit tyto informace ve zpravodaji, pořádat informativní besedy pro občany atd. 

[39] 



UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 43 

 

7.3 Ochrana proti vichřici 

Vichřice byla vyhodnocena metodou „PNH“ jako mírné riziko. Vichřice dosahuje velkých 

rychlostí větru spojenými se srážkami, bouřkami nebo i krupobitím. Způsobují značné 

škody na majetku i přírodě. Nejvážnější škody působí nárazovité větry (mohutné vichřice, 

orkány). Vichřici však nelze eliminovat, ale jdou zmírnit její dopady příslušnými preven-

tivními opatřeními. Například ořezem starších stromů, které by mohly způsobit pád a ně-

koho zranit. Pro obyvatelstvo je také důležité, aby bylo co nejdříve varováno, že tato situa-

ce nastane a zabezpečila tak svůj majetek i sami sebe v bezpečném prostředí. Před větší 

vichřicí by mohlo být obyvatelstvo informováno i obecním rozhlasem. [39] [47] 

7.4 Zmírnění dopravních nehod s únikem nebezpečné látky 

Dopravní nehoda s únikem nebezpečné látky je metodou „PNH“ vyhodnocena jako mírné 

riziko. Dopravní nehody jsou nečekanou rychlou událostí, které ohrožují lidské životy a 

kvůli únikům nebezpečných látek ohrožují také životní prostředí. Mohou vzniknout nedba-

lostí, nepozorností člověka nebo selháním vozidla. Pro vyvarováním se těmto rizikům lze 

doporučit absolvování pravidelné kontroly automobilů, aby nedošlo k jeho selhání a ná-

sledné nehodě. Připomenout také zvýšenou opatrnost a pozornost řidičů. Kromě pravidelné 

kontroly automobilů by se mohly zbudovat další silniční radary při vjezdu do obce. [39] 

7.5 Opatření proti erozi 

Eroze byla metodou „PNH“ vyhodnocena jako akceptovatelná. Obec v posledních letech 

na pozemcích v jejím vlastnictví realizovala několik protierozních opatření, mezi které 

patří Přírodní val cholerový hřbitov. Proběhlo zde zatravnění části svažitého území 

v extravilánu obce s výsadbou dřevin a přerušením odtoku vody při vydatných srážkách. 

Voda je zachytávána ve sběrači s kapacitou 15 m3 s dalším rozmělněním „přílivové vlny“ 

do zalesněného prostoru pomocí odtokové roury vedené od přepadu výše zmíněného sbě-

rače. [39] 
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Obrázek 5 – Přírodní val cholerový hřbitov (zdroj: Edita Maňásková 4. 4. 2018) 

V extravilánu obce bylo taktéž obnoveno a vysazeno několik dřevin, které spíše slouží jako 

ochrana proti větrné erozi3. [39] Opatřením proti působení eroze může být vytváření re-

mízků, které chrání půdu před větrem nebo jejím splachováním při deštích. [48] 

7.6 Ochrana proti sesuvům půdy 

Sesuv půdy byl vyhodnocen pro obec jako akceptovatelné riziko. V obci bylo provedeno 

několik zásahů do konstrukce budov, zejména u budovy základní školy, kde se projevil 

sesuv půdy. Dalším opatřením bylo vybudování opěrných zdí u místních komunikací ve 

svažitém území nad areálem bývalého zámeckého parku. Kromě těchto zásahů může být 

řešením zpevnění svahu formou zatravnění a výsadbou půdokryvných rostlin. [39] 

7.7 Ochrana proti suchu 

Sucho bylo vyhodnoceno jako mírné riziko. Ochranou proti suchu může být neustálé zadr-

žování a sběr vody do různých nádob ve chvíli dešťových přeháněk. Voda se poté využije 

na zavlažování rostlin v zahradě, když je nedostatek vody. K přizpůsobení takovému pod-

nebí existují také vyšlechtěné a odolné rostliny, které nepotřebují mnoho vláhy a jsou 

zvyklé na takové klimatické podmínky. Větší vlhkost v půdě lze podpořit například zacho-

váním remízků a mezí. [16] 

                                                 

 

3 Obnova a výsadba dřevin vychází z Plánu Komise životního prostředí a zemědělství zřízené při radě obce 

Bílovice 
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ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo definovat environmentální rizika a provést jejich analýzu na území 

obce Bílovice s diskutováním možných opatření. Analýza byla provedena pomocí riziko-

vého kalkulátoru zvaného Riskan-B a Jednoduché polokvantitativní metody, která se sou-

středila na významnější rizika ohrožující obec. 

V rizikovém kalkulátoru Riskan-B se nachází podrobnější rozpis rizik v souvislosti s půso-

bením na aktiva obce. Díky vlastnímu dosazení hodnot do tabulky program vyhodnotil 

největší hrozbu u povodní s vlivem na děti, seniory a ubytovací zařízení. Dále vichřici a 

požár způsobený člověkem, který nejvíce ohrožuje obyvatelstvo, ubytovací zařízení a ži-

votní prostředí.  

Jednoduchá polokvantitativní metoda „PNH“ analyzovala vybraná významnější rizika vy-

cházející z programu Riskan-B. Předmětem analýzy byla tedy povodeň, vichřice, eroze, 

sesuv půdy, sucho, nehoda s únikem nebezpečné látky a požár. Vyhodnocena byla jen dvě 

rizika, mírné a akceptovatelné. Mírné riziko zahrnovalo povodeň, vichřici, sucho a nehodu 

s únikem nebezpečné látky. Akceptovatelným rizikem bylo vyhodnoceno riziko sesuvu 

půdy, eroze a riziko požárů. 

Diskutovaná opatření byla provedena u rizik, které byly předmětem Jednoduché polo-

kvantitativní metody. Bohužel některá rizika nejdou nějak výrazně zmírnit či eliminovat. 

Z opatření proti povodním by se mohlo uvažovat o zbudování suchého poldru situovaného 

v údolí směrem na Březolupy. Z opatření proti riziku eroze je například možnost dalšího 

zatravnění plochy s výsadbou dřevin a dalších opatření na problémová místa obce. 

Celkově obec Bílovice podle analýz nevykazuje nepřijatelná rizika, která by se měla ihned 

odstranit, ale je důležité mít tyto rizika „pod kontrolou“. Sledovat jejich průběh a zřizovat 

tak vhodná preventivní opatření. 

Závěrem je nutné říci, že analýza rizik je v dnešní době velmi důležitá pro zhodnocení rizik 

a provádění tak preventivních opatření k ochraně obyvatelstva i životního prostředí. 
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Rizika v obci 

Druh rizika Zdroj rizika Poznámka 

Přirozená povodeň potok Březnice, Zláma-

necký potok  

Na rybníku, niva potoka Březnice 

v k. ú. Včelary a k. ú. Bílovice, 600 

osob  

Zvláštní povodeň rybník pod lesem  
Ulice Na chmelnici, 50 osob  

Přívalové deště 

zemědělsky využívané 

pozemky ve výše polo-

žených lokalitách v k. 

ú. Bílovice a k. ú. 

Včelary  

Střed obce, 100 osob  

Ulice U kapličky, 100 osob  

Pod ZŠ, 50 osob  

Včelary – ulice Kuchyňky, 50 osob  

Sesuvy půdy 

příkrý svah 

s nestabilním podložím 

v minulosti sanován   

Ulice U kapličky, 15 osob  

Únik nebezpečné 

(chemické) látky 

areál benzínové čerpací 

stanice  

Domy podél hlavní silnice č. II/497 

Uherské Hradiště – Zlín (směr Bře-

zolupy)   

areál společnosti mmci-

té, a. s. 

Domy podél hlavní silnice č. II/497 

Uherské Hradiště – Zlín (směr Bře-

zolupy)  

Silniční nehoda – 

přeprava nebezpeč-

ných látek 

silnice č. II/497   

Domy podél hlavní silnice č. II/497 

Uherské Hradiště – Zlín  

Silniční nehoda – 

přeprava nebezpeč-

ných látek  

 silnice č. III/49724  Domy podél silnice č. II/49724 Bílo-

vice – Topolná  



 

 

Rizika v obci 

Druh rizika Zdroj rizika Poznámka 

Silniční nehoda – 

přeprava nebezpeč-

ných látek  

silnice č. III/49714  Domy podél silnice č. II/49714 Bílo-

vice – Nedachlebice  

Velkochov drůbeže 

Ochranné pásmo: 

Pásmo dozoru:  

obec se nachází se v ochranném 

pásmu a v pásmu dozoru uvedených 

velkochovů drůbeže (ptačí chřipka) 
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