
Zdroje rizik a analýza ohrožení 

Možná nebezpečí na území obce Ratiboř 

Rizika v obci Ratiboř   

Přirozená povodeň Potok Ratibořka, Kateřinka, 
přítoky Ratibořky – Kobelanka, 
Hološínka, Hrabinka, horské 
bystřiny 

Ohrožené lokality – domy na 
březích potoků, centrum obce, 
údolí Hološín, Kobelné, Borčí,  

Silniční nehoda – přeprava NL Silnice II/437 Průjezd obcí cca 3, 2 km 

Únik nebezpečných látek Čerpací stanice, ZD Mír 
Ratiboř 

 

Zvláštní povodeň Rybník Červené, vodní nádrž 
Březiny Kateřinice 

 

 
Přirozené povodně 
Přirozené povodně mohou vzniknout v kteroukoliv roční dobu. V zimních a jarních měsících vznikají 
převážně táním sněhové pokrývky, zejména v kombinaci s vydatnými dešťovými srážkami. Dále 
mohou být vyvolány ledovými krami, kdy dojde k ucpání vodního koryta toku. 
V letním období mohou vznikat lokální bouřkové povodně, které způsobují krátkodobé enormní srážky. 
Za intenzivní srážky, způsobující lokální povodně lze v našich podmínkách považovat množství srážek 
cca. 30 mm/hod, 45 mm/2 hod, 55 mm/3 hod, 60 mm/4 hod. 
 
Územím obce Ratiboř protékají vodní toky: 

- Ratibořka – vlévá se do řeky Bečva pod obcí 
- Kateřinka – vlévá se do Ratibořky v centru obce 

Lokality u těchto toků jsou ohroženy povodněmi lokálně, při přívalových srážkách a velmi vydatném 
jarním tání ve spojení s dešťovými srážkami. Záplavová území těchto toků jsou v obci stanovena. 
Ve správním obvodu obce se nachází rybník v údolí Červené, ve vedlejší obci Kateřinice se nachází 
vodní nádrž v lokalitě Březiny. U těchto vodních nádrží může dojít k protržení hráze a následné 
bleskové povodni. 
 
Havárie v silniční dopravě 
Ve správním území obce se nachází silnice I/57, II/437, II/43733. Vzhledem k rozsahu, stavu a 
charakteru terénu je havárie v silniční dopravě velmi pravděpodobná. Silnice procházejí členitým 
terénem. Výskyt nehod se předpokládá zejména v zimním období.  
 
Narušení dodávek vody, elektřiny, plynu 
Rozsáhlé a dlouhodobé narušení dodávek elektrické energie v obci bylo již několikrát zaznamenáno. 
Výpadky bývají zpravidla způsobeny sněhovou kalamitou, větrnou smrští nebo zaviněním člověka. 



Obec provozuje svůj vlastní vodovod. Zdrojem pitné vody je vodní nádrž Stanovnice. Narušení 
dodávek pitné vody je v obci velkým rizikem. Záložním zdrojem je obecní vodojem v lokalitě Kobelné.  
 
Živelní pohromy – požár lesa, sněhové kalamity, sesuvy půdy 
Katastr obce pokrývají lesy z 80 %. Riziko lesních požárů je tak velmi vysoké. Lesní požáry jsou 
v drtivé většině způsobeny podceněním nebezpečí při pálení klestí.  
Vzhledem k členitosti a charakteru terénu ohrožují správní obvod každoročně i sněhové kalamity. 
Způsobují přerušení dodávek el. energie, škody na budovách, zhoršení nebo úplné přerušení 
dopravní obslužnosti.  
Potenciálním ohrožením obyvatelstva a majetku jsou také nestabilní sesuvná území. Sesuvná území 
jsou v obci stanovena.   
 
Nákazy domácích zvířat 
Ve správním území se nenachází velkochovy zvířat. V případě epidemie a epizootie bude 
postupováno dle pokynů veterinární správy. 


