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Abstrakt: 

Cílem práce bylo je identifikovat prostřednictvím upravené bodové polo-kvantitativní metody 

„PNH“ bezpečnostní rizika a krizové situace na vybraném příkladu obce Rudná. Dále ověřit 

smysl přijatých opatření ze strategického plánu. Následně jsou zde uvedena přijatá opatření na 

základě strategického plánu, jsou zde analyzovány relevantní hrozby a identifikace rizik, která 

z nich pramení. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část je 

zaměřena na popis základních pojmů a popis problematiky, která úzce souvisí s analýzou rizik 

či strategickým plánováním. V praktické části jsou definovány hrozby s následným 

vyhodnocením nebezpečí na základě vybrané metody. Město Rudná se dle zjištění na základě 

vybrané metody jeví jako bezpečné místo vhodné pro žití a vybranou metodu lze doporučit pro 

případná další šetření obdobných situací v dalších městech a obcích. 

 

Abstract: 

The aim of the work was to identify the security risks and crisis situations on a selected 

example of municipality Rudná through the modified point-quantitative method "PNH". 

Then, to verify the meaning of the measures taken from the strategic plan. Subsequently, the 

actions taken on the basis of the strategic plan are presented, the relevant threats and the 

identification of the risks that arise from them are analyzed here. The thesis is divided into 

two parts - theoretical and practical. The theoretical part is focused on the description of 

basic concepts and the description of the problems, which are closely related to the risk 

analysis or strategic planning. In the practical part, threats are defined with a subsequent 

hazard assessment based on the chosen method. Based on the chosen method, the 

municipality Rudná appears to be a safe place suitable for living and the selected method 

can be recommended for possible further investigation of similar situations in other towns 

and municipalities 

  



 

Úvod  

 

Pojem plánování je obecně definován jako stanovení budoucího stavu a cest k jeho dosažení. 

Plánování komplexnějšího systému je poměrně obtížné a pro tyto rozsáhlejší celky jako jsou 

města či regiony je kladen důraz na strategické plánování. Strategické plánování je usměrňovací 

proces. Jedná se o dlouhodobý proces určité činnosti či oblasti hledící do budoucnosti. 

 

V našich životech i v životě sídel mohou nastat různé situace a také mimořádné události. Mezi 

tyto situace či události můžeme zařadit živelné pohromy jako je např. zemětřesení, požár, 

povodeň, sněhové kalamity, sesuvy půdy či atmosférické pohromy. Mimo tyto živelné pohromy 

se můžou v mimořádných situacích vyskytnout také havárie s únikem nebezpečných látek 

(např. únik nafty z autonehody do místního potoka), radiační havárie či únik plynu a jiné 

mimořádné situace. Tyto situace mohou mít významný vliv na lidský život, zdraví a majetek 

obyvatel. S těmito událostmi se lidé musí vypořádat a musí na ně být připraveni, protože 

nemůže být překvapen ten, kdo je připraven. Tento typ situací řeší analýza rizik. 

 

Metody analýzy rizik jsou nástrojem jejich poznání. Podle získaných výsledků jsou následně 

akceptována opatření k jejich minimalizaci. 

 

Cílem práce bylo identifikovat bezpečnostní rizika a krizové situace, které mohou nastat 

na vybraném území a současně zhodnotit relevantnost nastavení strategických 

dokumentů z hlediska zajištění bezpečnosti. Pro tuto práci je jako případová studie vybráno 

území obce Rudná. 

 

Práce je založena na metodě analýza textu v kombinaci s metodou kvantitativního výzkumu a 

jednoduchou polo-kvantitativní metodou „PNH“. Práce bude vycházet ze SWOT analýzy Plánu 

rozvoje města Rudná 2016-2020, identifikovat potencionální rizika a míru těchto rizik. 

Identifikované rizika budou následně zhodnoceny a porovnány s nastavenými opatřeními. 

 

 

1. Analýza rizik 

 

Analýza rizik je základním procesem managementu rizika. Jedná se o řízení fluidní situace, 

proces ostražitého rozhodování. Jde o plánování pro všechny eventuality – kladení otázek „co 

kdyby“.(Šefčík, 2009, Nolan, 2012) Lze tedy říci, že analýza rizik slouží k identifikaci, řízení 

a omezování potencionálních rizik. 

 

1.1.Hrozby a ohrožení 

 

Základem pro analýzu hrozeb je definovat a rozdělit jednotlivé hrozby. Touto problematikou 

se mj. zabýval Antušák (2009), který hrozby označuje za věcné, tj. ty, které představují velmi 

obsáhlý komplex hrozeb přírodního, antropogenního a sociálního charakteru. 

 

Dle Antušáka (2009) se přírodní hrozby mohou vyskytnout kdekoliv, ať už se jedná o obec, 

firmu či volnou přírodu. Mezi základní skupiny zdrojů přírodních patří extrémy počasí 

tektonická činnost, nákazy a jiná přírodní ohrožení. 

 

Antropogenní hrozby pak souvisejí s činností člověka v porovnání s přírodními hrozbami. 

Výroba užitných hodnot jako je energie či zboží s sebou přinášejí i hrozby vzniku mimořádných 

události, havárií a katastrof. (Antušák, 2009) 



 

Podkategorie antropogenních hrozeb se rozdělují do následujících skupin: 

„Technogenní hrozby zpravidla představují provozní mimořádné události, havárie a katastrofy 

spojené s infrastrukturou.“ 

„Ekologické hrozby představují mimořádné události, havárie a katastrofy, které způsobují 

poškození životního prostředí.“ 

„Agrogenní hrozby představují mimořádní události, havárie, katastrofy, které mohou být 

způsobené v souvislosti záboru půdy, monokulturního zemědělství, použití chemických 

prostředků, v důsledku poruch látkové výměny apod.“ 

„Sociogenní hrozby představují specifické společenské, sociální a ekonomické jevy 

(mimořádné události, havárie a katastrofy), které ve svém důsledku mohou vyústit do 

vnitrostátních krizí ekonomického či bezpečnostního charakteru.“ (Antušák, 2009) 

 

Sociální, společenské a ekonomické hrozby jsou hrozby, které ve svých důsledcích mohou 

ohrozit bezpečnost jednotlivce, rodiny, organizace, státu či aliance. Podle stupně nebezpečnosti 

a ničivosti mohou mít formu nevojenských ohrožení (např. některé formy ekonomických 

hrozeb, či lehčí formy sociálních nepokojů, apod.), formy bezpečnostních (mezinárodních, 

vnějších a vnitřních) ohrožení, či dokonce vojenských forem ohrožení.“ (Antušák, 2009) 

 

1.2.Metody analýzy rizik 

 

Problematika analýzy rizik je poměrně rozsáhlá záležitost a nelze jednoznačně určit univerzální 

metodu pro řešení. Vhodnou metodou, respektive optimální metodou pro řešení mimořádných 

událostí či krizových situací slouží především metody kombinované v určitých částech. 

 

Metod analýzy rizik tedy existuje mnoho (viz např. Procházková, 2011) a metody se dají různě 

kombinovat, nelze říci, že pro každou řešenou situaci jsou použitelné všechny výše zmíněné 

metody. Práce z minulých let s obdobnou problematikou řešily též analýzu rizik. Například 

práce Vránové (2016.) praktikovala metodu What If nebo práce Čonky (2016) řešila kombinaci 

metod expertních odhadů, pozorování a sběru informací. Z výše uvedených důvodů byla pro 

potřeby této práce vybrána metoda odlišná, která dosud nebyla na obdobné téma zkoumána, a 

to jednoduchá polo-kvantitativní metoda „PNH“. 

 

2. Polo-kvantitativní metoda „PNH“ 

 

Jak již bylo zmíněno výše, na každé definování rizik se používá odlišná metoda analýzy rizik. 

Jednoduchá bodová polo-kvantitativní metoda „PNH“ vyhodnocuje riziko ze tří složek: 

- Pravděpodobnost vzniku (P) 

- Pravděpodobnost následků (N) 

- Závažnost a názor hodnotitelů (H) 

 

Výstupem veličin P, N a H je míra rizika (mR). 

 

Pro pravděpodobnost vzniku a existence nebezpečí (P), které může potencionálně nastat, je 

stanovena stupnice odhadu pravděpodobnosti vzestupně a nabývá hodnot 1 – 5. V této složce 

je zahrnuta míra, úroveň a kritéria nebezpečí a ohrožení pro jednotlivé sledované jevy. 

 

  



 

Tabulka 1: Pravděpodobnost vzniku a existence nebezpečí (P) 

 

Nahodilá 1 

Nepravděpodobná 2 

Pravděpodobná 3 

Velmi pravděpodobná 4 

Trvalá 5 

Zdroj: Rizika a jejich analýza, 2006 

 

Pro možné následky ohrožení (N), které mohou potencionálně nastat, je stanovena stupnice 

hodnot seřazená vzestupně a nabývající hodnot 1 – 5. 

 

Tabulka 2: Možné následky ohrožení (N) 

 

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 

Zdroj: Rizika a jejich analýza, 2006 

 

Třetí významnou složkou metodiky je názor hodnotitelů (H), který jako v předešlých případech 

má obdobnou stupnici hodnot, tedy 1 – 5. 

 

Tabulka 3: 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 významný vliv na míru ohrožení a nebezpečí 4 

Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a 

následky ohrožení a nebezpečí 

5 

Zdroj: Rizika a jejich analýza, 2006 

 

 

2.1. Vyhodnocení rizik 

 

Veličiny P, N a H jsou vyhodnoceny a zapsány do uvedených sloupců na základě výše 

stanovených stupnic. Pro celkové hodnocení rizika je mezi jednotlivými činiteli uskutečněn 

součin. Výsledkem tohoto výpočtu je ukazatel míry rizika – mR. Vzorec pro určení míry rizika 

tedy vypadá následovně: 

mR = P x N x H 

 

  



 

Tabulka 4: Stanovení škály míry rizika 
 

Rizikový 

stupeň 

mR Míra rizika 

I. > 100 Nepřijatelné riziko 

II. 51 – 100 Nežádoucí riziko 

III. 11 – 50 Mírné riziko 

IV. 3 – 10 Akceptovatelné riziko 

V. < 3 Bezvýznamné riziko 

Zdroj: Rizika a jejich analýza, 2006 

 

Bodové rozpětí určuje naléhavost pro přijetí opatření ke snížení rizika a prioritu bezpečnostního 

opatření.  

 

Zjištěné bezpečnostní opatření budou porovnány s opatřeními nastavenými expertní skupinou 

vyplývající ze Strategického dokumentu. Závěr práce zhodnotí, zdali zjištěné priority v opatření 

pokrývají ty nastavené či nikoliv. 

 

2.2. Výchozí šablona 

 

Jednoduchá bodová polo-kvantitativní metoda „PNH“ je stanovena výchozí metodou analýzy 

rizik pro zhodnocení vlivu strategického dokumentu na bezpečností situaci obce Rudná. 

Obecně psaná metodika vypadá následovně. 

 

Tabulka 4: Obecná šablona jednoduché polo-kvantitativní metody „PNH“ 

 

DRUH 

ČINNOSTI 

ZDROJ 

RIZIKA 

IDENTIFIKACE 

NEBEZPEČÍ 

VYHODNOCENÍ 

ZÁVAŽNOSTI 

RIZIKA 

BEZPEČNOSTNÍ 

OPATŘENÍ  

Opatření k omezení 

rizika P N H R 

        

Zdroj: Rizika a jejich analýza, 2006 

 

Pro účely hodnocení bezpečnostní stránky obce byla zvolena upravená metoda, poněvadž 

v obecně znějícím stavu ji nelze použít. 

 

2.3. Upravená jednoduchá polo-kvantitativní metoda „PNH“ 

 

Upravená polo-kvantitativní metoda „PNH“ bude sloužit jako řešení k vyhodnocení závažnosti 

rizika před nastaveným opatřením a poté vyhodnocení závažnosti rizika po realizaci 

nastavených opatření. Půjde tedy o dvojí vyhodnocení jednoho bezpečnostního rizika. Následné 

vyhodnocení bude porovnávat, zdali jsou nastavená opatření správně z hlediska bezpečnosti. 

 

  



 

Tabulka 5: Upravená jednoduchá polo-kvantitativní metoda „PNH“ 

 

BEZPEČ-

NOSTNÍ 

RIZIKO 

IDENTIFI-

KACE 

NEBEZPEČÍ 

VYHODNOCENÍ 

ZÁVAŽNOSTI 

RIZIKA 

OPATŘENÍ ZE 

STRATEGICKÉHO PLÁNU 

VYHODNO 

CENÍ 

ZÁVAŽNOSTI 

RIZIKA  

PO REALIZACI 

OPATŘENÍ 

P N H R   P N H R 
        

   

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Ve sloupci „Bezpečnostní riziko“ budou vybrána vhodná data ze SWOT analýzy. Do sloupce 

„Identifikace nebezpečí“ bude vyhledána a doplněna vhodná antropogenní hrozba (bude 

využita sestavená tabulka dle Antušáka). „Vyhodnocení závažnosti rizika“ bude hodnotit 

situaci mírou rizika před přijatým opatřením. Do sloupce „Opatření strategického plánu“ bude 

vyhledáno vhodné přijaté opatření a v následném kroku proběhne „Vyhodnocení závažnosti 

rizika po realizaci opatření“, které bude zhodnoceno z hlediska bezpečnosti. 

 

3. Město Rudná 

 

Město Rudná se nachází ve Středočeském kraji, v okrese Praha-západ. Území města je tvořeno 

západní polovinou prstence kolem Prahy. Velmi rozmanité a rozdílné podmínky nabízí 

geografická  severojižní orientace. Blízkost k hlavnímu městu je velkou výhodou pro obyvatele 

města, jelikož jsou blízko bohaté nabídce pracovních míst. Na druhé straně je zde možnost 

rekreačního vyžití. Město Rudná vznikla sjednocením dvou obcí a to Dušník a Hořelic. Statut 

města získala Rudná 27. října 2000, kdy dosáhla 3000 obyvatel. Nyní je počet obyvatel cca 

5000. (Opleštilová, 2002) 

 

Město Rudná leží v nadmořské výšce 387 metrů. Nejvyšším bodem je kopec Růžová s výškou 

407 metrů, nejnižším bodem je místo u nučického nádraží měřící 362 metrů. Rozloha města je 

819 ha a to v poměru 78,4% zemědělská půda, 0,4% lesy, 0,5% vodní plochy, 4,9% zastavěné 

plochy a 15,9% ostatní. Městem protéká Radotínský potok. (Opleštilová, 2002) 

 

3.1. Strategický dokument města Rudná 

 

Program rozvoje města je základní plánovací dokument města, který je zakotvený v zákoně 

č. 128/2000 Sb., o obcích. Jedná se o hlavní nástroj řízení rozvoje města, kdy na základě 

zhodnocení aktuální situace ve městě dojde k formulaci představy o jeho budoucnosti a jsou 

zde definovány činnosti, které by měly vést k naplnění dohodnutých představ. (Ježek. Slach a 

Šilhánková, 2015) Program rozvoje města je velice důležitých podkladem, který slouží k 

rozhodování Zastupitelstva a Rady města Rudná. (Program rozvoje města Rudná 2016-2020) 

 

Program rozvoje města Rudná byl vytvořen v období od října 2015 do dubna 2016. Je zpracován 

na pětileté období, tedy na období 2016-2020. Rok 2020 je zde volen z důvodu konce 

programového období 2014 – 2020. Při tvorbě nového programového dokumentu bude tvůrce 

moci správně zohlednit potřeby na celoevropské i národní úrovni. V tomto směru je zcela nutné 

zachovat stanovené vize města, které usměrňují rozvoj města až do roku 2030. (Program 

rozvoje města Rudná 2016-2020) 

 



 

Návrhová část plánu je rozdělena do dvou podkapitol: 

1. Vize a dlouhodobé cíle 

2. Rozvojové oblasti, opatření a střednědobé cíle 

 

Vizí města je:  

„Město venkovského typu pro pohodové bytí a žití“. 

 

Klíčové dlouhodobé a měřitelné mezníky jsou představeny v dlouhodobých cílech DC1. – DC6. 

(Program rozvoje města Rudná 2016-2020) 

 

Tabulka 6: Dlouhodobé cíle 2030 

 

DC1. 
Postupně stabilizovat počet obyvatel, maximální počet pod 6000 obyvatel. 

Ukazatele: Počet obyvatel, index stáří. 

DC2. 
Udržet nebo zlepšit spokojenost obyvatel s životem ve městě. 

Ukazatele: Spokojenost obyvatel s životem ve městě. 

DC3. 

Zachovat venkovský charakter města a uchovat jeho historické hodnoty. 

Ukazatele: Zachovaný současný urbanistický charakter města, počet 

tradičních akcí ve městě 

DC4. 

Zlepšit stav krajiny – zvýšit plochy zeleně. 

Ukazatele: Rozloha lesních ploch a trvalých travních porostů, podíl 

zastavěných ploch k zatravněným a zalesněným plochám. 

DC5. 

Omezit intenzitu dopravy. 

Ukazatele: Intenzita dopravy ve městě na obyvatele, podíl udržitelné 

dopravy u občanů města. 

DC6. 

Mít zrekonstruovány všechny místní komunikace. 

Ukazatele: Délka místních komunikací vyžadujících rekonstrukci. 

 

Zdroj: Program rozvoje města Rudná 2016-2020 

 

4. Podklad pro hodnocení a navržená opatření 

 

Výše zmíněné dlouhodobé cíle jsou následně zpřesněny střednědobými cíli. Tyto střednědobé 

cíle stanovují, čeho má být dosaženo opatřeními a konkrétními aktivitami v období 2016-2020. 

(Program rozvoje města Rudná 2016-2020) 

 

Opatření se vztahuje k jednotlivým tématům a vymezuje prostor pro řešení problematiky 

v podobě souboru aktivit. Strategický dokument seskupuje opatření do pěti základních 

rozvojových oblastí. Definovaná opatření jsou navázána na zásobník aktivit a akční plán, který 

konkretizuje aktivity, které pomohou k naplnění definovaných cílů Programem rozvoje města. 

Základní rozvojové oblasti jsou tedy: 

A. Život v Rudné 

B. Technická infrastruktura 

C. Doprava 

D. Veřejný prostor a životní prostředí 

E. Správa města (Program rozvoje města Rudná 2016-2020) 

 

Níže jsou detailně vypsány opatření a úkoly, které se vztahují k výše zmíněným rozvojovým 

oblastem. 



 

 

A. Život v Rudné 

Hlavními cíli do 2020 jsou v této rozvojové oblasti jsou: 

- Rozšířit kapacity mateřské a základní školy 

- Opravit stávající infrastrukturu pro volný čas 

- Posílit vztah obyvatel k městu 

- Zajistit dostupné sociální a zdravotní služby pro obyvatele města 

Opatřeními a úkoly vztahující se k dané rozvojové oblasti jsou: 

a) Rozvoj volnočasových aktivit a podpora spolkové činnosti 

a. Podpora spolků 

b. Rozvoj volnočasových aktivit 

c. Budování dětských hřišť a zázemí pro děti 

d. Propagace místních volnočasových aktivit 

b) Uchování kulturního dědictví a tradic 

a. Realizace tradičních akcí 

b. Obnova zvyků a obyčejů 

c. Zdůrazňování a propagace historie města 

c) Zkvalitňování školství 

a. Zvýšení kapacit základní školy 

b. Zvýšení kapacit mateřské školy 

c. Modernizace výuky 

d) Zajištění sociálních a zdravotních služeb 

a. Vybudování denního stacionáře 

b. Rozšíření zdravotních služeb dostupných přímo ve městě 

c. Spolupráce s poskytovateli sociálních služeb 

d. Spolupráce s poskytovateli zdravotních služeb 

e) Bezpečnost obyvatel 

a. Prevence kriminality 

b. Řešení dopravních přestupků 

c. Minimalizace sociálně patologických jevů (Program rozvoje města 

Rudná 2016-2020) 

 

B. Technická infrastruktura 

Hlavními cíli do 2020 jsou v této rozvojové oblasti jsou: 

- Dobudovat chybějící technickou infrastrukturu v aktuálně zastavěném území 

města 

- Zlepšit fungování odpadového hospodářství 

- Připravit pozemky pro novou výstavbu 

Opatřeními a úkoly vztahující se k dané rozvojové oblasti jsou: 

1. Dobudování sítí a zařízení technické infrastruktury 

a. Obnova technické infrastruktury 

b. Síťování nových stavebních pozemků 

c. Budování oddílné kanalizační sítě 

2. Rozvoj odpadového hospodářství 

a. Rozšíření sběrných nádob na tříděný odpad 

b. Rozšíření kapacity sběrného místa 

c. Zajištění čistoty ve městě 

3. Obnova ostatní veřejné infrastruktury 

a. Budování a obnova ostatní veřejné infrastruktury (Program rozvoje 

města Rudná 2016-2020) 



 

C. Doprava 

Hlavními cíli do 2020 jsou v této rozvojové oblasti jsou: 

- Snížit dopravní zátěž města 

- Zlepšit stav silnic a stav místních komunikací 

- Zlepšit podmínky pro bezpečnou cyklodopravu 

- Zlepšit podmínky pro bezpečnou dopravu pěších 

Opatřeními a úkoly vztahující se k dané rozvojové oblasti jsou: 

1. Řešení problémů dopravy přes město 

a. Omezování průjezdu městem 

b. Lobbování za vybudování přeložky silnice II/101 

c. Spolupráce s vlastníky komunikací 

d. Vybudování systému jednosměrných ulic 

e. Zvýšení parkovacích ploch 

2. Modernizace městské dopravní infrastruktury 

a. Rekonstrukce místních komunikací 

b. Koordinace rekonstrukcí místních komunikací s ohledem na obnovu 

technické infrastruktury 

3. Budování chodníků, cyklostezek a zpevněných polních cest 

a. Budování a rekonstrukce chodníků 

b. Budování cyklostezek a polních cest 

c. Zřizování oddělených pruhů pro cyklisty 

d. Umisťování stojanů kol na vhodných místech 

4. Zlepšování dopravní obslužnosti 

a. Koordinace kapacit a frekvence autobusů s dopravci 

b. Koordinace kapacit a frekvence vlaků s dopravci 

c. Zatraktivňování veřejné dopravy (Program rozvoje města Rudná 2016-

2020) 

 

D. Veřejný prostor a životní prostředí 

Hlavními cíli do 2020 v této rozvojové oblasti jsou: 

- Rozšířit plochy veřejné zeleně v intravilánu města 

- Rozšířit plochy veřejné zeleně v extravilánu města 

- Zlepšit stav a vzhled zeleně v zastaveném území města 

- Rozšířit vodní plochy na katastru města 

- Zlepšit stav budov ve vlastnictví města 

- Zvýšit množství ploch ve vlastnictví města důležitých pro jeho rozvoj 

Opatřeními a úkoly vztahující se k dané rozvojové oblasti jsou: 

1. Zlepšování vzhledu města 

a. Revitalizace a oprava budov 

b. Úprava veřejných prostor 

2. Rozšiřování zeleně a péče o zeleň 

a. Vyhledávání vhodných lokalit pro umístění zeleně 

b. Motivace místních obyvatel k výsadbě stromů na svých pozemcích 

c. Zřizování odpočinkových ploch funkční zeleně 

d. Budování zelených pásů 

3. Řešení problémů životního prostředí 

a. Snižování hlukové zátěže 

b. Snižování světelného znečištění 

c. Ochrana půd proti erozi 



 

d. Revitalizace a obnova vodních ploch (Program rozvoje města Rudná 

2016-2020) 

 

E. Správa města 

Hlavními cíli do 2020 jsou v této rozvojové oblasti jsou: 

- Aplikovat principy strategického plánování a řízení při koordinaci rozvoje města 

- Zvýšit zapojení občanů do rozvoje města 

- Posílit využívání meziobecní spolupráce k rozvoji města 

Opatřeními a úkoly vztahující se k dané rozvojové oblasti jsou: 

1. Spolupráce města s občany 

a. Aktivní informování občanů 

b. Zapojování občanů do diskuze 

2. Fungování městského úřadu a hospodaření města 

a. Využívání manažerských metod řízení 

b. Zajištění personálních kapacit 

c. Zajištění vhodných prostor 

d. Využívání informačních technologii při řízení města 

3. Rozvojová spolupráce a networking 

a. Komunikace a plánování s okolními obcemi 

b. Prezentace města a vytváření sítí 

c. Spolupráce s podnikateli (Program rozvoje města Rudná 2016-2020) 

 

Vstupní údaje pro hodnocení míry rizikovosti a tvorbu bezpečnostního opatření jsou sepsány 

v dokumentu srozumitelně a rozřazeny do odpovídajících skupin. V některých bodech je 

zřetelné, že dotazníkové šetření bylo do tvorby střednědobých cílů zahrnuto. Z přijatých 

opatření je patrné, že všechny zainteresované osoby a subjekty mají zájem zlepšit stav území. 

 

5. Zhodnocení vlivu strategického dokumentu na bezpečnostní situaci města Rudná 

 

Výchozím podkladem pro zhodnocení vlivu strategického dokumentu na bezpečnostní situaci 

města Rudná se stala SWOT analýza vybrané slabé stránky a hrozby, které budou 

identifikovány dle antropogenních hrozeb a bude použita upravená bodová metoda „PNH“, 

která bude hodnotit stav před realizací opatření a po realizaci opatření strategického plánu. 

 

Vybranými slabými stránkami a hrozbami SWOT analýzy Programu rozvoje města Rudná 

2016-2020 a tedy vstupními daty jsou: 

• Intenzivní automobilová doprava 

• Nedostatek zeleně v intravilánu 

• Horší kvalita ovzduší, nadměrné zatížení hlukem a světelným znečištěním 

• Znečištěný rybník Ďolík 

• Nedostatečná kapacita sběrného místa 

• Nekoordinovaný příchod nových obyvatel  

 

  



 

5.1. Zhodnocení situace: Intenzivní automobilová doprava 

 

První sledovanou situací a zároveň bezpečnostním rizikem je „Intenzivní automobilová 

doprava“. Riziko bylo klasifikováno jako „Technogenní hrozba“ a také jako „Agrogenní 

hrozba“. 

 

Tabulka 7: Zhodnocení situace: Intenzivní automobilová doprava 

 

BEZPEČ-

NOSTNÍ 

RIZIKO 

IDENTIFI-

KACE 

NEBEZPEČÍ 

VYHODNO-

CENÍ 

ZÁVAŽNOSTI 

RIZIKA 

OPATŘENÍ ZE 

STRATEGICKÉHO 

PLÁNU 

VYHODNO-

CENÍ 

ZÁVAŽNOSTI 

RIZIKA PO 

REALIZACI 

OPATŘENÍ 

P N H R  P N H R 

Intenzivní 

automobilová 

doprava 

Velké 

dopravní 

katastrofy 

4 5 5 100 
C.1 Řešení problémů 

dopravy přes město 
2 2 2 6 

Nadměrná 

emise 

škodlivých 

látek do 

ovzduší 

5 4 5 100 
C.4 Zlepšování 

dopravní obslužnosti 
3 1 2 6 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pro bezpečnostní riziko „Intenzivní automobilová doprava“ bylo zjištěno dvojí nebezpečí dle 

klasifikace antropogenních hrozeb.  

 

Do první zjištěné antropogenní hrozby „Velké dopravní katastrofy“ je zahrnuta rozvojová 

oblast „C. Doprava“ a opatření „C.1 Řešení problémů dopravy přes město“. Přijaté opatření C.1 

je zdůvodněno tím, že intenzivní automobilová doprava vzniká především náporem 

individuální automobilové dopravy na hlavním tahu Masarykovy ulice. Jednotlivé úkoly mají 

zamezit intenzivní automobilové dopravě, hlavním úkolem tohoto opatření je lobbování a 

vybudování předložky silnice II/101 a omezování průjezdu městem. Vyhodnocení závažnosti 

rizika před realizací je zhodnoceno jako „Nežádoucí riziko“ a po realizaci opatření je 

klasifikováno s mírou rizika jako „Akceptovatelné riziko“.  

 

Do druhé zjištěné antropogenní hrozby „Nadměrná emise škodlivých látek do ovzduší“ je 

zahrnuta rozvojová oblast „C. Doprava“ a opatření „C.4 Zlepšování dopravní obslužnosti“. 

Přijaté opatření C.4 je zdůvodněno tím, že osobní automobily projíždějící skrze město 

negativně působí na životní prostředí a následné zatraktivnění veřejné dopravy sníží vliv na 

životní prostředí. Vyhodnocení závažnosti rizika před realizací je zhodnoceno jako „Nežádoucí 

riziko“ a po realizaci opatření je klasifikováno s mírou rizika jako „Akceptovatelné riziko“. 

 

Intenzivní automobilová doprava je jedním z hlavních problémů obce Rudná a přilehlé obce 

Chrášťany. Přes tyto lokality prochází hlavní ulice Masarykova, která vede do Prahy. V ranních 

a odpoledních špičkách je tato ulice téměř neprůjezdná a bez větší kolony se účastník provozu 

neobejde. Na obrázcích 3 a 4, které byly pořízeny v úterý v krátkých intervalech 8:11 a 8:39, je 

vidět, že je o velmi závažný problém a je více než nutné ho řešit. Souběžně s touto ulicí vede 

kousek vedle dálnice D5, kde bývají stejně jako na Masarykově ulici dopravní kongesce. 



 

5.2. Zhodnocení situace: Nedostatek zeleně v intravilánu 

 

Druhou sledovanou situací a zároveň bezpečnostním rizikem je „Nedostatek zeleně v 

intravilánu“. Riziko bylo klasifikováno jako „“Ekologická hrozba“. 

 

Tabulka 8: Zhodnocení situace: Nedostatek zeleně v intravilánu 

 

BEZPEČ-

NOSTNÍ 

RIZIKO 

IDENTIFI-

KACE 

NEBEZPEČÍ 

VYHODNO-

CENÍ 

ZÁVAŽNOSTI 

RIZIKA 

OPATŘENÍ ZE 

STRATEGICKÉHO 

PLÁNU 

VYHODNO-

CENÍ 

ZÁVAŽNOSTI 

RIZIKA PO 

REALIZACI 

OPATŘENÍ 

P N H R  P N H R 

Nedostatek 

zeleně 

v intravilánu 

Nadměrná 

emise 

škodlivých látek 

do ovzduší 

5 3 4 60 
D.2 Rozšiřování 

zeleně a péče o zeleň 
1 1 2 2 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pro bezpečnostní riziko „Nedostatek zeleně v intravilánu“ bylo zjištěno nebezpečí dle 

klasifikace antropogenních hrozeb „Nadměrná emise škodlivých látek do ovzduší“. 

Identifikované nebezpečí spadá do rozvojové oblasti „D. Veřejný prostor a životní prostředí“ a 

opatření „D.2 Rozšiřování zeleně a péče o zeleň“. Přijaté opatření D.2 je zdůvodněno tím, že 

z pohledu kvality života ve městě bylo největším negativem uváděno nedostatečné rozmístění 

zeleně. Jednotlivé úkoly vyhledávají vhodné lokality pro rozmístění zeleně, budování zelených 

pásů, odpočinkových ploch funkční zeleně a motivují místní obyvatele k výsadbě stromů na 

jejich pozemcích. Vyhodnocení závažnosti rizika před realizací je zhodnoceno jako „Nežádoucí 

riziko“ a po realizaci opatření je klasifikováno s mírou rizika jako „Bezvýznamné riziko“. 

 

Zeleň je jedním z dlouho diskutovaných témat Rudné. Jedná se o situaci, která nelze jednoduše 

vyřešit a důvodem je nedostatek volných ploch. Hlavně v okolí ulic s intenzivní dopravou chybí 

spousta zeleně a většina ploch zabírá beton či asfalt (viz. obrázek 5). Město Rudná se v přijatém 

opatření „D.2 Rozšiřování zeleně a péče o zeleň“ snaží situaci vyřešit tím, že bude motivovat 

místní obyvatele k výsadbě stromů na svých pozemcích. 

 

5.3. Zhodnocení situace: Horší kvalita ovzduší, nadměrné zatížení hlukem a světelným 

znečištěním 

 

Sledovaná situace a zároveň bezpečnostní riziko „Nedostatek zeleně v intravilánu“. bylo 

klasifikováno jako „“Ekologická hrozba“. 

  



 

Tabulka 9: Zhodnocení situace: Horší kvalita ovzduší, nadměrné zatížení hlukem a světelným 

znečištěním 

 

BEZPEČ-

NOSTNÍ 

RIZIKO 

IDENTI-

FIKACE 

NEBEZPE-

ČÍ 

VYHODNO-

CENÍ 

ZÁVAŽNOSTI 

RIZIKA 

OPATŘENÍ ZE 

STRATEGICKÉHO 

PLÁNU 

VYHODNO-

CENÍ 

ZÁVAŽNOSTI 

RIZIKA PO 

REALIZACI 

OPATŘENÍ 

P N H R   P N H R 

Horší kvalita 

ovzduší, 

nadměrné 

zatížení 

hlukem a 

světelným 

znečištěním 

Nadměrná 

emise 

škodlivých 

látek do 

ovzduší 

5 4 5 100 
D.3 Řešení problémů 

životního prostředí 
3 2 2 12 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pro bezpečnostní riziko „Horší kvalita ovzduší, nadměrné zatížení hlukem a světelným 

znečištěním“ bylo zjištěno nebezpečí dle klasifikace antropogenních hrozeb „Nadměrná emise 

škodlivých látek do ovzduší“. Identifikované nebezpečí spadá do rozvojové oblasti „D. Veřejný 

prostor a životní prostředí“ a opatření „D.3 Řešení problémů životního prostředí“. Přijaté 

opatření D.3 je zdůvodněno tím, že hlavním problémem životního prostředí je hluk plynoucí 

z přilehlé dálnice a zhoršené podmínky jsou i v oblasti světelného znečištění. Mezi úkoly tohoto 

opatření patří snižování hlukové zátěže a světelného nebezpečí, v dalších bodech se již úkoly 

nedotýkají zjištěného nebezpečí a bezpečnostního rizika. Opatření shrnuje i problémy 

s nečištěnými vodními plochami. Vyhodnocení závažnosti rizika před realizací je zhodnoceno 

jako „Nežádoucí riziko“ a po realizaci opatření je klasifikováno s mírou rizika jako „Mírné 

riziko“. 

 

5.4. Zhodnocení situace: Znečištěný rybník Ďolík 

 

Další sledovanou situací a zároveň bezpečnostním rizikem je „Znečištěný rybník Ďolík“. 

Riziko bylo klasifikováno jako „“Agrogenní hrozba“. 
 

Tabulka 10: Zhodnocení situace: Znečištěný rybník Ďolík 

 

BEZPEČ-

NOSTNÍ 

RIZIKO 

IDENTI-

FIKACE 

NEBEZPEČÍ 

VYHODNO-

CENÍ 

ZÁVAŽNOS

TI RIZIKA 

OPATŘENÍ ZE 

STRATEGICKÉHO 

PLÁNU 

VYHODNO-

CENÍ 

ZÁVAŽNOSTI 

RIZIKA PO 

REALIZACI 

OPATŘENÍ 

P N H R   P N H R 

Znečištěný 

rybník Ďolík 

Znehodnoco-

vání vodních 

zdrojů 

5 3 4 60 
D.3 Řešení problémů 

životního prostředí 
3 1 2 

6 

Zdroj: vlastní zpracování 

 



 

Pro bezpečnostní riziko „Znečištěný rybník Ďolík“ bylo zjištěno nebezpečí dle klasifikace 

antropogenních hrozeb „Znehodnocování vodních zdrojů“. Identifikované nebezpečí spadá do 

rozvojové oblasti „D. Veřejný prostor a životní prostředí“ a opatření „D.3 Řešení problémů 

životního prostředí“. Přijaté opatření D.3 je zdůvodněno nejen tématem hlukové zátěže a 

světelného znečištění, ale i tématem znečištěného rybníku Ďolík a případné obnovy vodních 

ploch. Úkoly týkajícího se tématu je revitalizace a obnova vodních ploch. Vyhodnocení 

závažnosti rizika před realizací je zhodnoceno jako „Nežádoucí riziko“ a po realizaci opatření 

je klasifikováno s mírou rizika jako „Akceptovatelné riziko“. 

 

Rybník Ďolík můžeme popsat jako stinná stránka města Rudná. Z dialogů s místními obyvateli 

vyplývá, že je tato záležitost v řešení již po mnoho let a že již proběhly pokusy o vyčištění, ale 

znečištění se později vrátilo zpět. Ve strategickém plánu je rybník zmíněný, ale není zřetelné, 

jakým způsobem se chce město přesně vypořádat s dlouhotrvajícím problémem. 

 

5.5. Zhodnocení situace: Nedostatečná kapacita sběrného místa 

 

Další sledovanou situací a zároveň bezpečnostním rizikem je „Nedostatečná kapacita sběrného 

dvora“. Riziko bylo klasifikováno jako „“Ekologická hrozba“. 
 

Tabulka 11: Zhodnocení situace: Nedostatečná kapacita sběrného místa 

 

BEZPEČ-

NOSTNÍ 

RIZIKO 

IDENTI-

FIKACE 

NEBEZPE-

ČÍ 

VYHODNO-

CENÍ 

ZÁVAŽNOSTI 

RIZIKA 

OPATŘENÍ ZE 

STRATEGICKÉHO 

PLÁNU 

VYHODNO-

CENÍ 

ZÁVAŽNOSTI 

RIZIKA PO 

REALIZACI 

OPATŘENÍ 

P N H R   P N H R 

Nedostatečn

á kapacita 

sběrného 

místa 

 

Velké 

havárie v 

odpadovém 

hospodář-

ství 

4 3 4 48 
B.2 Rozvoj odpadového 

hospodářství 
1 1 2 2 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pro bezpečnostní riziko „Nedostatečná kapacita sběrného místa“ bylo zjištěno nebezpečí dle 

klasifikace antropogenních hrozeb „Velké havárie v odpadovém hospodářství“. Identifikované 

nebezpečí spadá do rozvojové oblasti „B. Technická infrastruktura“ a opatření „B.2 Rozvoj 

odpadového hospodářství“. Přijaté opatření B.2 je zdůvodněno tím, že je nutné vyřešit problém 

s nedostatečnou kapacitou sběrného místa. Dalším problémem je nedostatečné rozmístění 

sběrných nádob na tříděný odpad a povalující se odpadky. Hlavním úkolem přijatého opatření 

je rozšířit sběrné nádoby na tříděný odpad, kapacity sběrného místa a zajistit čistotu ve městě. 

Vyhodnocení závažnosti rizika před realizací je zhodnoceno jako „Mírné riziko“ a po realizaci 

opatření je klasifikováno s mírou rizika jako „Bezvýznamné riziko“. 

 

V určitých oblastech Rudné dochází k přeplnění sběrných míst a velice často se stává, že 

u popelnic naleznete věci, které tam nepatří. Typickým příkladem je obrázek 7 – u popelnice 

na barevné sklo leží přepravky se stavební sutí. V ulici V aleji (viz. obrázek 8), kde leží 

Základní škola Rudná, je vidět, že město na toto intenzivní sběrné místo přidalo několik 

popelnic a kapacita tohoto místa je téměř plná. 



 

5.6. Zhodnocení situace: Nekoordinovaný příchod nových obyvatel 

 

Poslední sledovanou situací a zároveň bezpečnostním rizikem je „Nekoordinovaný příchod 

nových obyvatel“. Riziko bylo klasifikováno jako „Sociogenní hrozba“. 

 

Tabulka 12: Zhodnocení situace: Nekoordinovaný příchod nových obyvatel 

 

BEZPEČ-

NOSTNÍ 

RIZIKO 

IDENTIFI-

KACE 

NEBEZPEČ

Í 

VYHODNO-

CENÍ 

ZÁVAŽNOSTI 

RIZIKA 

OPATŘENÍ ZE 

STRATEGICKÉHO 

PLÁNU 

VYHODNO-

CENÍ 

ZÁVAŽNOSTI 

RIZIKA PO 

REALIZACI 

OPATŘENÍ 

P N H R   P N H R 

Nekoordin,-

ovaný 

příchod 

nových 

obyvatel 

Sociální 

napětí 
5 3 5 75 x 5 3 5 75 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pro tuto sledovanou situaci nelze jednoznačně stanovit konkrétní Sociogenní hrozbu dle 

Antušáka. Nicméně byla vybrána jiná sociogenní hrozba, která nejlépe popisuje danou situaci 

– „Sociální napětí“. Identifikované nebezpečí se pravděpodobně dá začlenit do rozvojové 

oblasti „A. Život v Rudné“, avšak není stanovené opatření řešící analyzovanou situaci. Problém 

řešící příchod nových obyvatel zanedbatelně řeší opatření „A.2 Uchování kulturního dědictví a 

tradic“, které se snaží vlivem nově příchozích obyvatel alespoň zachovat původní tradice a 

zvyky s místem spojené – to však neřeší nekoordinovaný příchod, ale zachování tradicí 

původního obyvatelstva a s tím spojené seznámení s nově příchozími. 

 

Z bezpečnostního hlediska je míra rizika vyhodnocena jako „Nežádoucí riziko“ a strategický 

plán tuto situaci žádným vhodným způsobem v přijatých opatření neřeší.    

 

Z vypracované praktické části práce je patrné, že analytická část byla promítnuta do návrhové 

části a pro většinu analyzovaných slabých stránek a hrozeb SWOT analýzy bylo stanoveno 

vhodné opatření řešící danou situaci. Nicméně bezpečnostní riziko „Nekoordinovaný příchod 

nových obyvatel“ nebylo začleněno do opatření a problém žádným vhodným způsobem neřeší. 

 

V rámci každého přijatého opatření jsou stanoveny příslušné úkoly, které mají zajistit splnění 

dané situace. 

 

 

Závěr: 

 

Cílem práce bylo identifikovat bezpečnostní rizika a krizové situace, které mohou nastat na 

vybraném území a současně zhodnotit relevantnost nastavení strategických dokumentů 

z hlediska zajištění bezpečnosti. Výchozím dokumentem byl plán rozvoje obce, SWOT analýza 

a přijatá opatření plánu. Významné bylo posoudit rizika ohrožující relevantní části SWOT 

analýzy a nastavená opatření, jejich případné neuskutečnění a dopad na příkladu obce Rudná. 

 



 

Pro město byla vybrána relevantní antropogenní rizika, která se mohla vyskytovat v konkrétní 

oblasti a bylo je možné posoudit z bezpečnostního hlediska na negativní dopad a neuskutečnění 

přijatých opatření. Hodnocení proběhlo pomocí upravené bodové polo-kvantitativní metody 

„PNH“ a jednotlivé vybrané situace byly zhodnoceny dvakrát – před realizací a po realizaci 

přijatých opatření. 

 

Z uskutečněné analýzy bylo zjištěno, že vybraná přijatá opatření jsou téměř všechna správně 

nastavena a minimalizují výskyt případných rizik a míra rizik se pohybuje mezi mírným a 

bezvýznamným rizikem. Pro bezpečnostní riziko týkající se nekoordinovaného příchodu 

nových obyvatel bylo zjištěno, že není nastavené vhodné opatření a vzniklá situace v obci je 

neřešená a tudíž i míra rizika zůstává ve stavu „Nežádoucí riziko“. 

 

Jako bezvýznamné riziko po realizaci přijatých opatření byly zhodnoceny dvě bezpečnostní 

rizika – oblast nedostatečné kapacity sběrného dvora a nedostatek zeleně v intravilánu. 

V oblasti intenzivní automobilové dopravy a znečištěného rybníku Ďolík bylo zjištěno 

akceptovatelné riziko. Oblast horší kvalita ovzduší, nadměrné zatížení hlukem a světelným 

znečištěním byla identifikována jako mírné riziko. Nutné je podotknout, že všechny vybrané 

části výchozí SWOT analýzy byly před realizací opatření identifikované jako nežádoucí či 

mírné. 

 

Je tedy možno konstatovat, že z bezpečnostního hlediska jsou šetřená opatření Programu 

rozvoje města Rudná 2016-2020 důležitou a nezbytnou součástí strategie. 

 

Aplikovaná upravená metoda „PNH“ pro vyhodnocení opatření strategického plánu je vhodná 

pro hodnocení vlivu strategických rozvojových opatření na bezpečnostní situaci v obci je tudíž 

možné ji doporučit pro případná další šetření obdobných situací v dalších městech a obcích. 
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