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Bakalářská práce se zabývá ochranou obyvatelstva ve městě Přerov. V úvodní části práce je 

popsáno město Přerov, historie ochrany obyvatelstva ve městě Přerov, dále povinnosti, úkoly 

a opatření orgánů města při přípravě na mimořádné události a krizové situace a přehled 

mimořádných událostí, které mohou na území města nastat. Práce dále obsahuje metody 

analýzy rizik, analýzu moţného ohroţení města mimořádnými událostmi a stávající opatření 

k ochraně obyvatelstva na jejichţ základě je navrţena optimalizace opatření k ochraně 

obyvatelstva ve městě Přerov. 
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beginning of this work is described Prerov city, the history of protection of the population in 

the city of Prerov, the duties, tasks and measures taken by the city in preparing for 

emergencies and crisis situations, and an overview of incidents that may occur within the city. 
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1  Úvod 

Lidstvo je od nepaměti ohroţováno všemi moţnými pohromami, od přírodních 

katastrof aţ po ozbrojené konflikty. Dnes tomu není jinak, kaţdý den můţe být ţivot 

obyvatelstva České republiky vystaven nebezpečí, můţe být ohroţován genezí a dopady 

mimořádných událostí. Jako většina vyspělých států tak i v České republice mají orgány státní 

správy a samosprávy ze zákona povinnost chránit své občany před účinky a následky 

mimořádných událostí. Tomu se snaţí zabránit přípravou a budováním celého systému 

opatření pomocí různých systémů, vytvářením plánů a připraveností záchranných sloţek.  

Ochrana obyvatelstva je problematika velice rozsáhlá, ve své práci se zabývám historií 

i současností ochrany obyvatelstva ve statutárním městě Přerov. 
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2  Cíl práce 

Cílem mé bakalářské práce je analyzovat moţná ohroţení statutárního města Přerov 

a současný stav opatření k ochraně obyvatelstva. Navrhnout optimalizaci současného stavu. 

Analýza moţných rizik ohroţení města bude provedena pomocí programu SFÉRA. Na 

základě této analýzy budou posouzena stávající opatření a podle výsledků bude navrţena 

jejich optimalizace. 
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3  Rešerše 

KOVAŘÍK, Jaroslav, SMETANA, Marek. Základy civilní ochrany. 1. vyd. Ostrava: Sdruţení 

poţárního a bezpečnostního inţenýrství, 2006. 147 s. ISBN 80-86634-85-X.[1.] 

Autoři poskytují informace o základních úkolech civilní ochrany, jako je zjišťování 

a označování nebezpečných oblastí, hlásná sluţba a informování obyvatelstva, evakuace, 

organizace a poskytování úkrytů, poskytování nouzového ubytování a zásobování, 

dekontaminace, individuální ochrana. V publikaci jsou informace také o zatemňování, 

zásadách ochrany před povodněmi, zdravotnické sluţby včetně první a náboţenské pomoci, 

bezodkladné pohřební sluţby, záchranné práce a plánování a příprava personálu civilní 

ochrany. 

BARTLOVÁ, Ivana, PEŠEK, Miloš. Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií II.: 

Analýza rizik a připravenost na průmyslové havárie. 1. vyd. Ostrava: Sdruţení poţárního 

a bezpečnostního inţenýrství, 2003. 138 s. SPBI SPEKTRUM. ISBN 80-86634-30-2.[2.] 

Ve své publikaci autoři definují mimořádné události, věnují se jejich příčinám, 

výskytům i projevům. Uvádějí informace o průmyslových haváriích s přítomností 

nebezpečných látek v České republice a zákonech řešících prevenci těchto havárií.  

KRATOCHVÍLOVÁ, Danuše. Ochrana obyvatelstva. Ostrava: Sdruţení poţárního 

a bezpečnostního inţenýrství, 2005. 140 s. SPBI SPEKTRUM. ISBN 80-86634-70-1.[2.] 

Autorka se ve své publikaci zaměřuje na plnění úkolů k ochraně obyvatelstva, a to 

zejména na varování, vyrozumění, evakuaci, nouzové přeţití, organizování a poskytování 

úkrytů, individuální ochranu, zjišťování a označování nebezpečných oblastí, dekontaminaci 

a jiná opatření a jejich realizaci pro zajištění ochrany obyvatelstva. Dále publikace obsahuje 

stručnou historii ochrany obyvatelstva a poţadavky ochrany obyvatelstva v územním 

plánování. 

Usnesení Vlády České republiky ze dne 25. února 2008 č. 165 o Koncepci ochrany 

obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020. 

Koncepce je zaměřena na ochranu ţivotů, zdraví, majetku občanů České republiky 

a ochrany ţivotního prostředí. Hodnotí stav právních norem, povinnosti státní správy v oblasti 

ochrany obyvatelstva a úkoly integrovaného záchranného systému. Navrhuje jejich úpravy, 
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klade důraz na odpovědnost ministerstev a správních úřadů. Zdůrazňuje potřebu 

informovanosti a vzdělanosti veřejnosti v oblasti ochrany obyvatelstva. 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.[9.] 

Zákon je zaměřený na integrovaný záchranný systém, jeho sloţky a pouţití těchto 

sloţek. Dále postavení a úkoly státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků při 

přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. Také 

cvičení a komunikace sloţek IZS, organizace záchranných a likvidačních prací v místě zásahu 

a vyţadování pomoci. Také vymezuje práva a povinnosti právnických a fyzických osob při 

mimořádných událostech. Kontroly, pokuty, náhrady a finanční zabezpečení IZS. 

RiskWorld [online]. [1998 - 2010] [cit. 2010-03-29]. Dostupný z WWW: 

< http://www.riskworld.com/>.[13.] 

Internetový server zabývající se nejen minimalizací rizik, kvalitativním 

a kvantitativním hodnocením rizik a jejich řízením, managementem rizika.   
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4  Vymezení základních pojmů 

Vysvětlení vybraných pojmů z oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení 

z důvodu snadnější orientace v dokumentu. 

Evakuace je souhrn opatření směřujících k organizovanému přemístění osob, hospodářského 

zvířectva a věcných prostředků v daném pořadí priority z ohroţeného prostoru na jiné 

území.[1.] 

Havárie je mimořádná událost vzniklá v souvislosti s provozem technických zařízení a budov, 

uţitím, zpracováním, výrobou, skladováním nebo přepravou nebezpečných látek nebo 

nakládáním s nebezpečnými odpady.[2.] 

Humanitární pomoc jsou opatření prováděná za účelem pomoci obyvatelstvu postiţenému 

mimořádnou událostí, v jejichţ rámci se vyţívají lidské a materiální zdroje.[2.] 

Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho sloţek při přípravě na mimořádné 

události a při provádění záchranných a likvidačních prací.[9.] 

Krizová situace je mimořádná událost, při níţ je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav 

nebo stav ohroţení státu.[10.] 

Likvidační práce jsou činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí.[9.] 

Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními 

vlivy, a také havárie, které ohroţují ţivot, zdraví, majetek nebo ţivotní prostředí a vyţadují 

provedení záchranných a likvidačních prací.[9.] 

Ochrana obyvatelstva je plnění úkolů civilní ochrany dle Čl. 61 Dodatkového protokolu 

k Ţenevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených 

konfliktů, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přeţití obyvatelstva a další opatření 

k zabezpečení ochrany jeho ţivota, zdraví a majetku.[9.] 
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Osobní pomoc je činnost nebo sluţba při provádění záchranných a likvidačních prací na 

výzvu velitele zásahu nebo starosty obce.[9.] 

Varování je souhrn technických a organizačních opatření zabezpečujících včasné upozornění 

na hrozící nebo nastalou mimořádnou událost a krizovou situaci pomocí veřejného vyhlášení 

varovného signálu.[1.] 

Vyrozumění je souhrn technických a organizačních opatření zabezpečujících včasné předání 

informací o hrozící nebo nastalé mimořádné události a krizové situaci určeným orgánům 

státní správy, samosprávy, právnickým a fyzickým osobám.[1.] 

Věcná pomoc je poskytnutí věcných prostředků při provádění záchranných a likvidačních 

prací na výzvu velitele zásahu nebo starosty obce.[9.] 

Vyrozumění je souhrn technických a organizačních opatření zabezpečujících včasné předávání 

informací o hrozící nebo nastalé mimořádné události a krizové situaci určeným orgánům 

státní správy, samosprávy, právnickým a fyzickým osobám.[1.] 

Záchranné práce jsou činnosti k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik 

vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohroţení ţivota, zdraví, majetku nebo 

ţivotního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin.[9.] 
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5  Charakteristika města Přerov 

Přerov leţí na střední Moravě v Olomouckém kraji, podle zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů dle § 4 je statutárním 

městem a dále obcí s rozšířenou působností (dále jen ORP). Ve své práci jsem se zaměřila 

pouze na statutární město Přerov, které je tvořeno třinácti městskými částmi a to Přerov 

město, Předmostí, Lověšice, Dluhonice, Kozlovice, Lýsky, Čekyně, Újezdec, Henčlov, 

Popovice, Vinary, Ţeravice a Penčice. ORP Přerov sousedí se správními obvody ORP 

Olomouc, Lipník nad Bečvou, Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Kroměříţ a Prostějov. Mapa 

statutárního města Přerov je uvedena v Příloze č. 1. 

Město Přerov je povaţováno za významné regionální centrum nejen v oblasti 

průmyslu a zemědělství, ale také v oblasti kultury, sportu, vzdělávání a rozvoje. Mezi 

významné zaměstnavatele ve městě patří Meopta - optika s.r.o., KAZETO, s.r.o. 

a PRECHEZA, a.s. V Tabulce č. 1 je přehled potencionálně ohroţujících objektů 

s nebezpečnými látkami. 

Tabulka 1: Ohrožující objekty 

Název firmy Nebezpečná látka 

Přerovské jatky M.H., s.r.o. Čpavek 

Dalkia ČR, a.s. (teplárna) 

Kyselina chlorovodíková 

Hydroxid sodný 

LTO (lehké topné oleje) 

GHC incest, s.r.o., pobočka Přerov Chlór 

Plavecký areál Přerov Chlór 

Pivovar Zubr, a.s. Čpavek 

Linde Gas s.r.o., distribuční centrum Přerov 
Technické plyny v tlakových lahvích 

Kapalný kyslík v zásobníku 

 

5.1 Historie města 

Název města pochází ze slova společného všem Slovanům, znamenajícího baţinu, 

jezero, rybník nebo tůň. Osídlení lokality sahá aţ do pravěku, kdy se tu usadili lovci mamutů. 

Nejstarší písemná zmínka o Přerově pochází z roku 1141. Roku 1256 byl Přerov povýšen na 
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královské město Přemyslem Otakarem II. V době husitských válek představovalo důleţité 

středisko kališníků na Moravě. Vrcholného rozvoje se Přerovu dostalo za Pernštejnů, došlo ke 

kolonizaci návrší kolem hradu novými osadníky, mezi nimiţ byli zastoupeni členové jednoty 

bratrské. Jejich zásluhou se Přerov stal v 16. století důleţitým kulturním střediskem, sídlem 

biskupa jednoty bratrské a rovněţ místem, kde působila bratrská škola. Roku 1523 se zde 

narodil Jan Blahoslav, autor díla Gramatika česká, předchůdce Jana Ámose Komenského. 

Komenský se na zdejší škole učil v letech 1608 - 1611 a následně tu i působil v letech1614 - 

1618 jako učitel. Vrchol i tragický pád zaţíval Přerov za vlády předáka moravské 

protestantské šlechty, vzdělaného Karla staršího ze Ţerotína v letech 1598 - 1636. Dvě století 

následující po prohraném stavovském povstání znamenala pozvolný úpadek a ztrátu významu 

města. 

Teprve od druhé poloviny 19. století v souvislosti se zaváděním ţelezniční dopravy 

došlo postupně k rychlému hospodářskému růstu, jehoţ základem byla po dlouhá léta výroba 

zemědělských strojů. Do Přerova přijel první vlak roku 1841, zdejší nádraţí se stalo důleţitou 

ţelezniční křiţovatkou. Od 60. let 19. století se město projevovalo také v kulturní oblasti, 

především díky prozíravé školské politice nesené v duchu uvědomělého prosazování 

Komenského výchovných zásad. Vznikla tu prvá rolnická škola na Moravě roku 1865, třetí 

gymnázium po Brně a Olomouci roku 1870, další školy odpovídající hospodářským 

potřebám. Roku 1887 bylo zaloţeno Muzeum Komenského, které sídlí v Přerovském 

zámku.[12.]  

5.2 Geografická charakteristika 

Přerov se nachází v mírném pásu, z hlediska přírodních poměrů má centrální 

Přerovsko ryze rovinatý ráz, v menší míře je tvořeno plochými pahorkatinami. Výšková 

členitost je zde malá, okolo 30 aţ 50 metrů. Městem Přerov protéká řeka Bečva a potok 

Strhanec.[5.]  

Město Přerov je ohroţováno přirozenými povodněmi, v Příloze č. 9 je uvedena mapa 

záplavových oblastí.  
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Základní údaje 

Znak: 

 

Status: Statutární město 

Kraj: Olomoucký 

Okres: Přerov 

Obec s rozšířenou působností: Přerov 

Pověřená obec: Přerov 

Katastrální výměra: 27,3 km2  

Počet obyvatel: 46 692 

Zeměpisná severní šířka: 49° 

Zeměpisná východní délka: 17° 

Nadmořská výška: 210 m 

PSČ: 750 11 

Adresa magistrátu: Magistrát města Přerova 

Bratrská 34 

750 11 Přerov 2 

Oficiální webové stránky: www.mu-prerov.cz 

 

5.3 Demografická charakteristika  

Obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností je 59 a celkem zde ţije 84 906 

obyvatel, jen ve statutárním městě Přerov ţije 46 692 obyvatel, v Tabulce č. 2 jsou uvedeny 

počty obyvatel dle městských částí (počty obyvatel jsou uvedeny k 29. lednu 2010).[11.] 

Z Grafu č. 1 je zřejmé, ţe počet obyvatel v Přerově má tendenci klesajícího rázu. 
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Tabulka 2: Počty obyvatel ve městě Přerov 

Městská část Celkem Muži Ženy 

Přerov I – Město 36 693 17 727 18 966 

Přerov II – Předmostí 4 709 2 220 2 489 

Přerov III – Lověšice 512 250 262 

Přerov IV – Kozlovice 532 288 244 

Přerov V – Dluhonice 343 173 170 

Přerov VI – Újezdec 714 346 368 

Přerov VII – Čekyně 634 290 344 

Přerov VIII – Henčlov 558 282 276 

Přerov IX – Lýsky 209 106 103 

Přerov X – Popovice 223 107 116 

Přerov XI – Vinary 761 354 407 

Přerov XII – Ţeravice 550 275 275 

Přerov XIII – Penčice 254 119 135 

CELKEM 46 692 22 537 24 155 

 

Počty obyvatel v letech 2001- 2010 ve městě Přerov
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Graf 1: Vývoj počtu obyvatel ve městě Přerov 
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5.4 Klimatická a hydrologická charakteristika 

Střední a jihovýchodní část území je charakterizována dlouhým, teplým a suchým 

létem, velmi krátkým přechodným obdobím s teplým aţ mírně teplým jarem, a podzimem 

s krátkou, mírně teplou suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná 

roční teplota se zde pohybuje okolo 9˚
 
C více v Tabulce č. 4, průměrný roční úhrn sráţek 

v rozmezí 550 aţ 600 mm, podrobnosti v Tabulce č. 3. Výrazně je zastoupeno i bezvětří, coţ 

zejména v okolí Přerova znamená omezení provětrávání a tím kumulaci emisí. Proto nejhorší 

inverzní podmínky jsou v městě Přerově, zejména ve středu města a na sídlišti Předmostí.[5.] 

 

Tabulka 3: Průměrné úhrny srážek ve městě Přerov 

Průměrné úhrny srážek ve městě Přerov v mm 

Jaro 100 – 125 

Léto 200 – 250 

Podzim 125 – 150 

Zima 0 – 100 

Celkem 550 – 600 

 

Tabulka 4: Průměrné teploty vzduchu ve městě Přerov 

Průměrná sezónní teplota vzduchu v °C 

Jaro 8 – 9 

Léto 16 – 17 

Podzim 9 – 10 

Zima 0 - (-1) 

Celkem 8 - 9 

 

5.5 Doprava 

Přerov leţí na křiţovatce silnic I/47, I/55 a II/150, jejichţ prostřednictvím je město 

napojeno na hlavní silniční síť. Ve směru z jihu na severozápad vede silnice I/55 přes Přerov 

do Olomouce. V Přerově se větví jako I/47 na severovýchod do Lipníka nad Bečvou, 

s napojením částečného obchvatu na I/35 do Hranic. 
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Město Přerov je důleţitým dopravním uzlem ve státním i evropském ţelezničním 

systému. Ţelezniční stanice Přerov je součástí II. rychlostního koridoru ČD a VI. evropského 

ţelezničního koridoru. Na ţelezniční stanici Přerov je smíšený provoz, osobní přeprava 

i nákladní. Mezi nejčastěji přepravované druhy surovin a materiálů po ţeleznici patří: obilí, 

cement, ocelové konstrukce, uhlí, stavební materiály, pohonné hmoty, auta, kyselina sýrová, 

titanová běloba.  

Na území Přerovska se letecká doprava provozuje na Vojenském mezinárodním 

neveřejném letišti Přerov – Bochoř. Jedná se o letiště se smíšeným provozem, jehoţ 

provozovatel je Armáda České republiky. Sídlí zde 23. vrtulníková základna Dr. Edvarda 

Beneše Armády České republiky. Svou činnost zde provozuje i společnost VERA AIR 

Transport, s.r.o., která zajišťuje osobní přepravu a firma Air MORAVIA, o.s., která poskytuje 

sluţby jako vyhlídkové lety po okolí a leteckou školu. Na letišti v Bochoři mohou přistát 

jakékoliv typy letadel, např. letadla typu Boeing 737, Airbus A320. [5.] 

Na Obrázku č. 1 můţeme vidět směry a typy přepravy vycházející z města Přerova. 

 

Obrázek 1: Směry a typy dopravy [12.] 
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6  Historie ochrany obyvatelstva  

V této kapitole bych chtěla ve zkratce shrnout historii ochrany obyvatelstva, a jak byla 

řešena ve městě Přerov. 

6.1 Historie ochrany obyvatelstva v našich podmínkách 

Historie ochrany obyvatel, neboli civilní obrany, řečeno starší terminologií, se začala 

psát v roce 1935, kdy hrozilo nebezpečí vzniku druhé světové války. Největšího rozvoje 

dosáhla civilní obrana v letech 1950-1990, v období „studené války“. Tohle období se 

vyznačuje především výstavbou úkrytů pro obyvatelstvo a snahou plošného zabezpečení 

obyvatelstva prostředky individuální protichemické ochrany.[1.] 

Největší změny v principu nastaly 1. ledna 2000, kdy došlo k přímému spojení úkolů 

civilní ochrany k Hasičskému záchrannému sboru a mluvíme o ochraně obyvatelstva, která je 

legislativně uzákoněna v zákoně č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému 

a o změně některých zákonů, dále řešena zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení 

a o změně některých zákonů a trojlístek zákonů řešících ochranu obyvatelstva uzavírá zákon 

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

V současnosti pro rozvíjení ochrany obyvatelstva je výchozím dokumentem „Koncepce 

ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015“. [1.] 

6.2   Historie ochrany obyvatelstva ve městě Přerov 

Ochrana obyvatelstva se v Přerově začala formovat v padesátých letech minulého 

století. V přerovském okrese řídil činnost v oblasti civilní obrany Štáb civilní obrany (dále jen 

CO) u Okresního národního výboru Přerov (vojenská část civilní obrany). Současně byla 

zřízena organizace CO prakticky v kaţdém větším závodě nebo zemědělském druţstvu 

(nevojenská část civilní obrany). Příslušníci jednotek CO byli školeni na nejrůznější moţné 

mimořádné situace. Souběţně s tím také probíhalo školení obyvatel, nezařazených do 

systému, které bylo v odborné části zaměřeno především na oblast vlastní ochrany a na 

osvojení obecných poznatků o hrozícím nebezpečí. Štáb CO okresu měl pracoviště v budově 

Okresního národního výboru Přerov a posléze měl stanoviště i v zámku Čekyně. Uvedené 

organizační členění fungovalo aţ do roku 1993, kdy usnesením vlády České republiky 

převzaly úkoly civilní ochrany referáty obrany a ochrany okresních úřadů a magistrátů 

měst.[6.] Od 1. ledna 2001 byla CO převedena z působnosti ministerstva obrany do 
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působnosti ministerstva vnitra a to konkrétně do působnosti Generálního ředitelství 

Hasičského záchranného sboru ČR a Hasičského záchranného sboru krajů, dle zákona 

č. 239/2000 Sb. 

6.2.1 Varování 

Varování bylo v minulosti řešeno formou předávání informací z vyšších orgánů na 

niţší „shora-dolů“, kdy pověřený úřad vydal pokyn, telefonem, Štábu CO okresu a ten ho dále 

předal na město či obec a tam došlo k aktivaci sirény a tím informování obyvatelstva 

o hrozícím nebezpečí. Také byly zřízeny tzv. pozorovatelny, ve kterých vykonávaly činnost 

jednotky, které měly moţnost radiového spojení se Štábem CO okresu a které mu podávaly 

informace o události (kde, co, kdy viděly). V přerovském okrese byly čtyři pozorovatelny a to 

v Přerově (Meopta - Hvězdárna), Dluhonicích (u trati), Čekyni (vodárna) a na Švédských 

šancích (vrch u Horní Moštěnice). Tyto pozorovatelny jsou v dnešní době nepouţitelné, tři ze 

čtyř jsou zdevastované. Jen pozorovatelna v Dluhonicích je zrekonstruovaná a dnes je v ní 

soukromé minimuzeum civilní ochrany.[6.] 

K zajištění úkolu varování slouţil později nově vybudovaný výstraţný systém, který 

původně individuálně postavené sirény nahradil centrálně ovládanou sítí, dálkově spouštěnou, 

která byla neustále modernizována a doplňována jako Jednotný systém varování 

a vyrozumění. Jeho plánované pouţití se postupně přesouvalo z oblasti varování v případě 

válečného nebezpečí na oblast varování v míru, při přírodních pohromách či průmyslových 

haváriích. Z tohoto důvodu se začaly do systému začleňovat takzvané „mluvící sirény“ 

(elektronické sirény), které umoţňují přímo vyhlásit, o jaké nebezpečí se jedná a navíc nejsou 

po určitou dobu závislé na dodávce elektrické energie.[6.] 

6.2.2 Ochrana jednotlivce 

 Pro přímou ochranu obyvatel byly pro všechny občany připraveny ochranné masky, 

především typy DM 1, CM 3 a CM 4 s filtrem MOF nebo MOF II, i některé jiné prostředky 

například dětské ochranné vaky, dětské kazajky, osobní zdravotní balíčky. Ochranné 

prostředky byly skladovány u všech obecních a městských úřadů, závodů, organizací 

a školách všech typů. Pracovníci Štábu CO okresu vedli evidenci počtů ochranných 

prostředků, byla prováděna školení na pouţívání ochranných masek především na mateřských 

a základních školách. V přerovském okrese ţilo například v 70. letech minulého století 

142 000 obyvatel a ve skladech civilní ochrany bylo uloţeno o 1/10 více ochranných masek 

neţ je uvedený počet obyvatel, tedy celkem 156 200 ochranných masek.[6.] 
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6.2.3 Kolektivní ochrana 

V průběhu celé existence civilní obrany byly na území přerovského okresu ze státních 

prostředků budovány jednoúčelové a dvouúčelové stálé tlakově odolné úkryty, budované ve 

3., 4. a 5. třídě odolnosti (0,2 MPa, 0,1 MPa, 0,05 MPa). Dvouúčelové úkryty bylo moţno 

v běţném ţivotě vyuţívat například jako zařízení k pořádání kulturních akcí, dále jako 

kolovny, sušárny prádla, mandlovny, sklepy činţovních domů apod. Mezi nejznámější patřily 

například kino Hvězda v Přerově, tančírna na Palackého ulici, dále pak v Předmostí Klub 

pracovníků ve školství či Klub pracovníků ve zdravotnictví na Kopaninách, které jsou 

uvedeny v Tabulce č. 5. [6.] 

Tabulka 5: Nejznámější dvouúčelové stálé tlakově odolné úkryty v Přerově a jejich kapacita 

Umístění Dokončeno Kapacita 

Kino Hvězda 1976 900 osob 

Tančírna 1992 450 osob 

Klub pracovníků ve školství 1989 450 osob 

Klub pracovníků ve zdravotnictví na Kopaninách 1984 450 osob 

 

Některé uvedené úkrytové prostory jsou dodnes funkční a umoţňují pobyt ukrývaných 

osob po nutných technologických úpravách na dobu 72 hodin, přičemţ jsou vybaveny 

filtroventilačním zařízením, umoţňují čištění a výměnu vzduchu v úkrytu a vytvářejícím 

poţadovaný přetlak v úkrytu (min. 5 mm vodního sloupce). Jedná se o tlakově odolné stavby, 

chránící před tlakovou vlnou, radiací a bojovnými a biologickými prostředky. Přerov byl 

zařazen do kategorie ohroţení II. S poţadavkem na výstavbu úkrytů, z důvodu silného 

zastoupení průmyslu (Přerovské strojírny, Meopta, teplárna, ţeleznice, letiště). V minulosti 

mělo město Přerov 156 úkrytů. [6.] 

V rámci republiky je aţ do dnešní doby město Přerov městem umoţňující ukrytí co 

největšího počtu osob ve stálých tlakově odolných úkrytech a poskytují nejlepší péčí o údrţbu 

těchto staveb. V Příloze č. 2 je mapa dislokace stálých tlakově odolných úkrytů. 
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7  Povinnosti města při řešení mimořádných událostí  

V České republice se v současnosti za město pokládá obec, které byl udělen status 

města. V Česku je celkem 593 měst (počet uveden k 29. lednu 2010), z toho 23 měst se 

statutem statutárního města.[11.] Dle Čl. 99 Ústavy se Česká republika člení na obce, které 

jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními 

samosprávnými celky. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

upravuje pravomoce, postavení a úkoly města. 

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

zákonů ve znění pozdějších předpisů a zákoně č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení o změně 

některých zákonů ve znění pozdějších předpisů jsou obsaţena základní práva a povinnosti 

obcí s rozšířenou působností při řešení mimořádných událostí a krizových situací.  

7.1 Řešení mimořádných událostí 

V přenesené působnosti magistrát, v souvislosti s řešením mimořádných událostí, 

především:[4.] 

 Organizuje přípravu města na mimořádné události (poskytuje podklady a informace 

HZS kraje, které jsou potřebné ke zpracování havarijního plánu kraje nebo vnějšího 

havarijního plánu; seznamuje právnické a fyzické osoby ve městě s charakterem 

moţného ohroţení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou 

obyvatelstva; provádí přípravu obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při 

vzniku mimořádných událostí). 

 Podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací (koordinování záchranných 

a likvidačních prací v místě nasazení sloţek IZS; významným nástrojem města při 

provádění záchranných a likvidačních prací i při plnění úkolů ochrany obyvatelstva je 

jednotka sboru dobrovolných hasičů města). 

 Zajišťuje ochranu obyvatelstva (zejména varování, evakuaci a ukrytí osob před 

hrozícím nebezpečím; podílí se na zajištění nouzového přeţití obyvatel města; 

hospodaří s materiálem civilní ochrany; vede evidenci a provádí kontrolu staveb 

civilní ochrany; seznamuje právnické a fyzické osoby ve městě s ochranou 

obyvatelstva; je oprávněn zřizovat zařízení civilní ochrany; je dotčeným orgánem ve 

stavebním a územním řízení z hlediska ochrany obyvatelstva).  
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8  Přehled mimořádných událostí 

Co je mimořádná událost můţeme vidět na Obrázku č. 2, níţe. Dle definice ze zákona 

č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému se jedná o škodlivé působení sil a jevů 

vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohroţují ţivot, zdraví, 

majetek nebo ţivotní prostředí a vyţadují provedení záchranných a likvidačních prací.[9.] 

 

Obrázek 2: Grafické znázornění mimořádné události [5.] 

 

Podle World Health Organization (WHO), tedy Světové zdravotnické organizace 

mimořádné události lze rozdělit na základě podstaty jevů do tří skupin na přírodní, 

antropogenní a kombinované. 

8.1 Přírodní mimořádné události 

Přírodní mimořádné události vznikají působením přírodních sil, které jsou výsledkem 

změn nahromaděné energie uvnitř Země nebo na jejím povrchu. Mezi přírodní katastrofy patří 

události týkající se země, vody, vzduchu, kde mohou vznikat pozvolně nebo rychle. 

Příkladem přírodních katastrof mohou být přirozené a zvláštní povodně, vichřice a větrné 

poryvy, kalamitní výskyt sněhových sráţek a námraz, sucha, sesuvy půdy, skal, laviny, 

propady zemských dutin, výron plynů ze zemského nitra, zemětřesení, sopečné erupce.[2.] 
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8.2 Antropogenní mimořádné události 

Antropogenní mimořádné události jsou způsobené neúmyslnou činností člověka. Lze 

je rozdělit do tří skupin na technogenní, sociogenní a ekonomické. Příkladem technogenních 

mimořádných událostí mohou být průmyslové havárie s únikem nebezpečných látek, poţár 

nebo výbuch, indukovaná zemětřesení, dopravní havárie, radiační havárie či velká znečištění 

ţivotního prostředí. Mezi sociogenní mimořádné události lze zařadit války, ozbrojené 

konflikty, rozvoj rasové, národnostní a náboţenské nesnášenlivosti, migrační vlny, závaţné 

narušení veřejného pořádku apod. Do ekonomických mimořádných událostí patří např. 

narušení finančního a devizového hospodářství či totální zhroucení ekonomiky státu.[2.] 

8.3  Kombinované mimořádné události 

V kombinovaných mimořádných událostí jsou zahrnuty oba předchozí typy 

mimořádných událostí jak přírodní tak antropogenní.[2.]  



26 

 

9  Analýza rizik 

Slovo analýza pochází z řeckého jazyka „ana–lyó“ a znamená rozvazovat, rozebírat, 

jde tedy o systematický rozbor, metodu zkoumání sloţitějších skutečností rozkladem na 

jednodušší. Pouţívá se v mnoha vědách, ve filosofii i v běţném ţivotě, pokud chceme dospět 

k jistým výsledkům na základě detailního poznání podrobností.[8.] 

Hodnocení rizika se provádí na základě konkrétních, pravdivých a ověřených 

datových souborů o dané ţivelné pohromě, nehodě, havárii či útoku. Pro stanovení rizik je 

k dispozici řada metod a v dnešní době i softwarových nástrojů, které jsou zaloţeny na 

fyzikálních modelech a dávají nám lepší či horší správnost a spolehlivost výsledků.[8.] 

Proto kaţdý uţivatel musí z hlediska ţádoucího cíle hodnocení rizik nejprve 

vyhodnotit, zda jsou splněny předpoklady předmětné metodiky, poté musí zhodnotit, zda jeho 

datové soubory mají vypovídací hodnotu z hlediska ţivelní pohromy, nehody, havárie, útoku 

apod., jejíţ rizika chce sledovat a zda naplňují poţadavky metodiky.[8.] 

V současné době je nepřeberné mnoţství metod pro analýzu a hodnocení rizik, je ale 

důleţité vybrat správnou metodu, a to na základě dostupnosti dat o dané pohromě, aby 

výsledky byly objektivní, nezávislé, nezkreslené a nezaujaté.[8.] 

9.1 Předpoklady pro analýzu rizik 

Pro analýzu rizik z hlediska ţádoucího cíle hodnocení rizik se musí nejprve 

vyhodnotit, zda jsou splněny předpoklady metodiky, a to zejména:[8.] 

 konkrétní, pravdivé a ověřené datové soubory o dané mimořádné události, 

 fyzikálně správně definovaný prostor či území a časový interval, 

 objektivita, nezávislost a nezaujatost hodnocení, 

 vţdy je třeba nejprve provést odborné posouzení vstupních dat, poţadavků 

a předpokladů určité metodiky, konkrétního cíle analýzy a hodnocení rizik, 

 cílem je zajistit rozhodování ve prospěch věci. 

9.2 Výběr metody pro analýzu rizik 

Výběr metody závisí na tom, zda můţeme pro zadaný prostor a časový interval:[8.] 

 stanovit rozloţení mimořádné události, 

 spočítat četnost rozloţení mimořádné události (počet x velikost), 

 vypočítat a zmapovat ohroţení, 
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 stanovit rozloţení dopadů a jejich scénáře a pravděpodobnosti jejich výskytů. 

9.3 Postup při analýze 

Komplexní postup analýzy a hodnocení rizik zahrnuje:[2.] 

 popis rozsahu a cíle analýzy, 

 identifikace potenciálních nebezpečí (zdrojů rizika), 

 hodnocení pravděpodobnosti nebo četnosti havárií, 

 hodnocení následků havárií (ztrát či zranění), 

 souhrn informací získaných zobrazením rizik, 

 stanovení, která rizika jsou přijatelná nebo přípustná, 

 úprava nebo zdokonalení zařízení a postupů s cílem sníţit pravděpodobnost 

projevu rizika, 

 zajištění realizace přijatých opatření.  

9.4 Cíl analýzy 

Cílem analýzy je získat přehled nebezpečných událostí, posouzení pravděpodobnosti 

jejich vzniku, navrhnout úpravy ke zvýšení bezpečnosti a sníţení výskytu havárií.[8.] 

9.5 Základní metody analýzy 

Kaţdá z dosavadních metod pro stanovení rizik byla navrţena pro určitý specifický 

problém. K základním metodám analýzy rizik patří: viz. Tabulka č. 6.[13.] 

Tabulka 6: Přehled základních metod pro analýzu rizik 

Český název metody Anglický název metody 
Zkratka 

metody 

Rychlé hodnocení Rapid Ranking RR 

Kontrolní seznam Checklist Analysis CL 

Předběţná analýza ohroţení Premilitary Hazard Analysis PHA 

Analýza „Co se stane, kdyţ…“ What-If Analysis WI 

Analýza nebezpečnosti a provozovatelnosti Hazard and Operability Analysis HAZOP 

Analýza příčin a následků Failure Modes and Effects Analysis FMEA 

Analýza stromem poruch Fault Tree Analysis FTA 
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Analýzy stromem událostí Event Tree Analysis ETA 

Analýza příčin a následků Cause and Consequences Analysis CCA 

Analýza lidského faktoru Human Reliability Analysis HRA 

Kvantitativní hodnocení rizika Quantitative Risk Assessment QRA 

Bezpečnostní kontrola Safety Audit SA 

Metoda mlhavé logiky a verbálních výroků Fuzzy Set and Verbal Verdict Metod FL-VV 

Metoda pravděpodobnostního hodnocení Probabilistic Safery Assessment PSA 

Metoda komplexního kvalitativního 

hodnocení 
SWOT SWOT 

 

 Ve výše uvedené tabulce jsou vyjmenované základní metody pro stanovení rizik 

především pouţívané pro analýzu a hodnocení rizik v průmyslové sféře. Pro hodnocení 

mimořádných událostí jsou nevyhovující.[13.]  

Pro účely analýzy rizik území jsou nejčastěji pouţívané indexové metody skórování 

rizika, které zohledňují pravděpodobnost vzniku mimořádné události i odhadují škody. 

Výstupem je stanovení priorit rizik na analyzovaném území, s cílem vytipovat si ta, která jsou 

pro území nejzávaţnější a následně je analyzovat hlouběji. Dále je také vhodné pouţít 

vícekriteriální analýzu, metodu expertního odhadu. 

Ze všech dostupných metod a programů se mi pro analýzu rizik daného území jeví 

nejvhodněji pouţít softwarový program SFÉRA.  

9.5.1 SFÉRA 3.3.3. 2006 

SFÉRA je analytická metoda, která se opírá o vyuţití myšlenkového modelu mající 

základ v práci neuronové sítě lidského těla, snaţí se ve své struktuře maximálně přiblíţit 

k podobným mechanismům myšlení a s důrazem na rychlost, jednoduchost a přehlednost.[7.] 

Program SFÉRA je softwarový nástroj, který byl speciálně vyvinutý pro analýzu rizika 

území a dále je určen pro stanovení priorit při rozhodovacím procesu.[7.] 

Explicitně je program SFÉRA určen pro analytické účely, avšak lze jej s výhodou 

vyuţít pro rychlé kriteriální rozhodování, kdy manaţer nepracuje s pravděpodobností 

a velkým mnoţstvím rizik. Program lze obecně pouţít k prostému uspořádání prvků 

technických systémů, u kterých potřebujeme sestavit strom souvislostí definovaných prvků. 
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Od podobných systémů program SFÉRA má schopnost řešit problematiku pomocí 

neviditelných cyklických vztahů uvnitř analyzované struktury. [7.] 

V principu je program SFÉRA rozdělen do šesti samostatných částí (matice, vztahy, 

průvodce zadáním dat, hodnoty prvků, výsledky a soubory projektu), které na sebe navazují 

v posloupnosti pracovního postupu při tvorbě analýzy. Výstupy programu jsou ve formě 

tabulek a grafů, jsou tedy jednoznačné a přehledné. Konečné výsledky (vypočítaná data) 

můţeme exportovat do Excelu, HTML stránek nebo do Wordu a znázornit ve vývojovém 

stromu nebo orientačním grafu.[7.]  
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10  Analýza možného ohrožení města Přerov 

Tato práce je zaměřena na optimalizaci opatření k ochraně obyvatelstva ve městě 

Přerov. Pro tuto optimalizaci je nutné provést nejprve analýzu moţného ohroţení města 

mimořádnými událostmi. K posouzení moţného ohroţení města mimořádnou událostí jsem 

pouţila program SFÉRA, o kterém jsem se zmínila jiţ předchozí kapitole (9.5.1). 

10.1 Typy mimořádných událostí a jejich zkratky 

Na základě kvalitativní analýzy je pravděpodobné, ţe na území města Přerov vzniknou 

následující mimořádné události, které budou představovat moţné ohroţení obyvatel města. 

Tabulka č. 7 obsahuje názvy mimořádných událostí, které mohou na území města nastat, 

a jejich zkratky pouţité v programu SFÉRA, dále pravděpodobnost jednotlivých 

mimořádných událostí, která vyplývá ze statistických údajů, nebo se dá určit odhadem pomocí 

tabulky s pravděpodobnostmi, která je Přílohou č. 3.  

Tabulka 7: Typy mimořádných události 

Poř.č. Mimořádná událost Zkratka Pravděpodobnost 

1 Přirozené povodně a záplavy v důsledku 

dlouhotrvajících dešťů nebo jarního tání sněhové 

pokrývky 

POV 2 x za rok 

2 Přirozené povodně v důsledku ucpání mostních 

profilů ledovými krami (ledových bariér) 
LED 1 x za rok 

3 Vichřice, orkán VICH 1 x za 5 let 

4 Bouřky, krupobití BOU 1 x za rok 

5 Dlouhotrvající vedro a sucho DTV 1 x za 7 let 

6 Sněhová kalamita SNK 1 x za 2 roky 

7 Silné mrazy a vznik námraz SMN 1 x za 2 roky 

8 Poţár POZ 1 x za 20 let 

9 Epidemie EPD 1 x za 7 let 

10 Epizootie EPZ 1 x za 30 let 

11 Havárie v letecké dopravě HLD 1 x za 20 let 

12 Havárie v ţelezniční dopravě HZD 2 x za rok 
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13 Havárie v silniční dopravě HSD 3 x za rok 

14 Únik nebezpečných látek UNL 1 x za 5 let 

15 Únik par a plynů UPP 1 x za 2 roky 

16 Únik ropných produktů URP 1 x za 5 roky 

17 Terorismus TER 1 x za 5 roky 

18 Pád kosmických těles PKT 1 x za 7 mil let 

19 Dlouhodobé narušení dodávek elektrické energie DNE 1 x za 5 let 

20 Dlouhodobé narušení dodávek plynu DNP 1 x za 100 let 

 

10.2 Výsledky analýzy v programu SFÉRA 

Při provádění analýzy jsem zadala do programu druhy mimořádných událostí, jejich 

zkratky, dále jsem vzala v úvahu vzájemné působení jednotlivých mimořádných událostí 

a pravděpodobnosti jejich výskytu na území statutárního města Přerov, dále kritéria 

zranitelnosti mající vliv na ohroţení obyvatelstva, zvířat, ekonomiky, budov, kritické 

infrastruktury a ţivotního prostředí. Vyplněná kontingenční tabulka je v Příloze č. 4. 

Z provedené analýzy ohroţení území statutárního města Přerov mimořádnými 

událostmi v programu SFÉRA vyplývá, ţe největším ohroţení pro město jsou přirozené 

povodně, dále je hrozbou poţár a havárie v ţelezniční dopravě. 

Výsledky analýzy jsou znázorněny v Grafech č. 2 a 3 a vycházejí z dat, které jsou 

součástí tabulky s výsledky analýzy programu SFÉRA, kterou nalezneme v Příloze č. 5. 

Zkratky pouţité v grafech jsou vysvětleny v Tabulce č. 7. 
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Graf 2: Graf znázorňující pořadí mimořádných událostí 
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Graf 3: Graf znázorňující vliv mimořádných událostí 
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11  Stávající zabezpečení k ochraně obyvatelstva ve městě 

Přerov 

Cílem zabezpečení ochrany obyvatelstva je připravenost města na mimořádné události, 

které ohroţují ţivoty, zdraví, ţivotní prostředí nebo značné majetkové hodnoty. 

K zabezpečení úkolů k ochraně obyvatelstva ve městě Přerov náleţí varování osob 

před hrozícím nebezpečím, evakuace osob, ukrytí obyvatelstva a také v podmínkách města 

zajištění organizace nouzového přeţití obyvatel. Ke splnění těchto úkolů má město 

zpracovaný krizový plán, jehoţ součástí je Havarijní plán obce s rozšířenou působností 

Přerov, který obsahuje plány konkrétních činností: varování, vyrozumění, evakuace, ukrytí 

a nouzového přeţití obyvatelstva. Město Přerov má samostatně zpravovaný Povodňový plán. 

11.1 Varování obyvatelstva 

Povinnost zabezpečit varování obyvatelstva je dána ustanovením § 15 zákona 

č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, dále vychází z Dodatkového protokolu k Ţenevským úmluvám 

z 12. srpna 1949.  

Varování lze definovat jako komplexní souhrn organizačních, technických 

a provozních opatření zabezpečující včasné předání varovné informace, varovným signálem, 

o reálně hrozící nebo jiţ vzniklé mimořádné události nebo o krizové situaci obyvatelstvu.[2.] 

Jednou ze základních podmínek úspěšné realizace opatření na ochranu obyvatelstva je 

včasné a správné provedení varování a předání tísňové informace.[2.] 

Na území správního obvodu města Přerov se pro varování obyvatelstva pouţívají 

elektrické rotační sirény a od roku 1997 elektronické „mluvící“ sirény, umoţňující 

poskytování verbálních informací, popřípadě místní rozhlasy, viz Tabulka č. 8. V případě 

selhání místního informačního systému, nebo v tzv. hluchých místech se vyuţívají megafony 

a osobní automobily. Dále lze informace o mimořádné události poskytnout pomocí rozhlasu 

(Frekvence 1, Český rozhlas Olomouc a další), veřejnoprávní televize (Česká televize, TV 

Morava, Kabelová televize Přerov) a tisku (Přerovský deník). Seznam sirén nalezneme 

v Příloze č. 6 a v Příloze č. 7 najdeme mapu dislokace elektronických sirén ve městě Přerov. 

Dnem 1. listopadu 2001 byl Ministerstvem vnitra ČR zaveden jeden varovný signál 

„všeobecná výstraha“, graficky je průběh signálu znázorněn v Příloze č. 8.[1.] 
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Tabulka 8: Druhy a počty sirén v Přerově 

Druh sirény Typ Ovládání Počty MSKP 

Rotační DS 977 dálkové 14 Ano 

Elektronické TESLA dálkové 20 Ano 

BOR Místní rozhlas dálkové 1 - 

 

MSKP je zkratka pro monitorovací systém koncových prvků. 

BOR je zkratka pro bezdrátový obecní rozhlas. 

11.2 Evakuace obyvatelstva 

Evakuace je jedním ze základních způsobů ochrany obyvatelstva. Provádí se z míst 

ohroţených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo 

náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.[2.] 

Pro území správního obvodu města Přerov je zpracován Plán evakuace, Plán evakuace 

při povodni, ve kterých je plánovaná řízená evakuace, i kdyţ se počítá se samovolnou 

evakuací. Stanovení konkrétních evakuačních prostorů bude provedeno podle vzniklé situace 

v jednotlivých postiţených obcích. Evakuační prostory jsou vytipovány pro město Přerov, 

jako konstrukčně stabilní objekty pro umístění více osob. 

11.3 Ukrytí obyvatelstva 

Ochrana obyvatelstva je realizována dvěma způsoby a to kolektivní ochranou 

stanovenou v Plánech ukrytí (rozlišujeme stálé úkryty a improvizované úkryty) a individuální 

ochranou. V obou případech máme na mysli ochranu proti účinkům a následkům ozbrojených 

konfliktů. V případě velkých provozních havárií v mírové době budou vyuţívány k ochraně 

obyvatelstva přirozené ochranné vlastnosti budov, a to hlavně v jejích vyšších patrech. 

Evidenci stálých tlakově odolných a improvizovaných úkrytů vede magistrát. V Tabulce č. 9 

najdeme počty stálých tlakově odolných úkrytů ve vlastnictví statutárního města Přerov 

a v soukromém sektoru. 
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Tabulka 9: Počty stálých úkrytů 

Úkryt 

Počty 

Ve vlastnictví 

statutárního města 

Přerov 

Soukromý sektor Celkem 

Stálý tlakově odolný úkryt 61 49 110 

 

Stálé tlakově odolné úkryty civilní ochrany slouţí k ukrytí obyvatelstva při 

mimořádných událostech za válečného stavu. Tvoří je trvalé ochranné prostory v podzemní 

části staveb, většinou se jedná o prostory, které jsou v mírovém stavu vyuţívány jako sklepy, 

nebo stavby samostatně stojící, které byly budovány investičním způsobem, například úkryt 

v kině Hvězda. K 13. říjnu 2008 bylo na území města Přerova evidováno 110 stálých úkrytů, 

z toho 61 ve vlastnictví města pro ochranu obyvatel, dětí ve školkách a školách, sociálních 

a zdravotních zařízeních s kapacitou 20 241 osob. Jejich seznam nalezneme v Příloze č. 10 

a jejich dislokaci v Příloze č. 2. V dnešní době se nepředpokládá vojenské napadení našeho 

státu, z tohoto důvodu se většina stálých úkrytů v soukromém vlastnictví ruší. 

Improvizované úkryty si budují sami obyvatelé pro svou ochranu při mimořádných 

událostech s rizikem kontaminace nebezpečnými látkami a účinky pronikavé radiace za 

válečného stavu. Improvizovaným úkrytem můţe být např. rodinný dům, byt v panelovém 

domě, prodejna a další prostory, kde lze vyuţít přirozené ochranné vlastnosti staveb 

s provedením úprav ke zvýšení jejich ochranných vlastností (utěsnění oken a dveří) a kde lze 

vybudovat tzv. přirozené větrání.[1.] Zásady výběru a postupy zodolnění najdeme na 

www.hzscr.cz/clanek/web-ochrana-obyvatelstva-ukryti-improvizovany-ukryt.aspx 

Individuální ochranou se rozumí prostředky k ochraně obyvatelstva před účinky 

nebezpečných škodlivin. Při mimořádných událostech se vyuţívají improvizované prostředky 

k ochraně horních cest dýchacích, očí a povrchu těla. Jsou to jednoduché pomůcky, které si 

občan připraví svépomocí z dostupných prostředků a které omezeným způsobem nahrazují 

typizované prostředky individuální ochrany.[2.] 

11.4 Nouzové přežití obyvatelstva 

Nouzové přeţití obyvatelstva, postiţeného mimořádnou událostí nebo krizovou 

situací, je jedním z hlavních úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva při mimořádné události 

nebo krizové situaci. Nouzové přeţití obyvatelstva je orientováno na nouzové ubytování, 
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zásobování potravinami, pitnou vodou, poskytování základních sluţeb (např. zdravotnická 

péče), zabezpečení dodávek energií a organizování humanitární pomoci. Všechna tato 

opatření jsou řešena v Plánu nouzového přežití obyvatelstva, který je součástí havarijních 

plánů.[1.] 

Opatření nouzového přeţití obyvatelstva se plánují pro řešení mimořádných událostí, 

která vyţadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu. Pro přípravu 

a organizovaný průběh nouzového přeţití obyvatel je nezbytná pomoc sloţek IZS, zařízení 

CO, orgánů a institucí určených k výkonu veřejné a státní správy, právnických a fyzických 

osob.[4.] 

11.5 Další opatření 

Krizové orgány statutárního města Přerova mají ve svém havarijním plánu 

zpracovanou dokumentaci pro objekty ohroţující území města vznikem antropogenních 

havárií, přehled těchto objektů je v Tabulce č. 1. Plánovací dokumentace obsahuje Plány 

mimořádných událostí a Karty mimořádných opatření v okolí objektů se zvýšenou mírou 

rizika, které podávají základní informace o:[5.] 

• subjektu a faktoru ohroţení obyvatelstva, 

• ohroţených objektech a rozsahu ohroţení, 

• základních opatřeních k ochraně obyvatelstva, 

• zainteresovaných silách a prostředcích (sloţkách IZS) a další informace. 

 

11.6 Shrnutí stávajících opatření 

V této podkapitole bych chtěla zhodnotit výše uvedená současná opatření (varování, 

evakuace, ukrytí a nouzové přeţití), popřípadě vytknout jejich nedostatky. 

Stávající zabezpečení varování ve městě Přerov je dostačující, ale doporučila bych 

během pěti let realizovat výměnu rotačních sirén za elektronické. Bereme-li v úvahu, ţe 

dnešní cena elektronické sirény je 300 tisíc, včetně instalace, mohla by být modernizace všech 

elektrických rotačních sirén provedena za 4 miliony 200 tisíc korun, coţ by znamenalo 

uvolnit z městského rozpočtu ročně, během pěti let, 840 tisíc. 

Evakuace je na území statutárního města realizována na základě Plánu evakuace, který 

počítá s evakuací 22 000 osob při velké povodni, 50 000 evakuovaných při jiné mimořádné 

události. Pro tyto účely je k dispozici 6 shromaţďovacích míst přímo ve městě 
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a 7 shromaţďovacích míst v městských částech. V Plánu evakuace chybí grafická část 

s mapovými podklady s vyznačenými evakuačními zónami, evakuačními trasami, přijímacími 

středisky a další.  

Ukrytí ve městě Přerově je zabezpečeno pro 20 241 osob z 46 692 obyvatel, tedy 

menší polovinu obyvatel města Přerova. Jelikoţ, se na základě koncepce jiţ nepočítá 

s výstavbou nových krytových prostor, musí se obyvatelstvo chránit svépomocně budováním 

improvizovaných úkrytů. 

Nejlepším řešením pro statutární město Přerov by bylo zpracovat Plán připravenosti 

města na řešení mimořádných událostí, jehoţ součástí by byla jiţ zmíněná opatření. Výhodou 

tohoto plánu by byla pruţnost orgánů města zaměřená na připravenost úkolů, stanovených 

v tomto plánu před vypuknutím konkrétní ohroţující mimořádné události. Dále doporučuji 

zpracovat typové karty vybraných krizových situací pro město Přerov. V současnosti město 

provádí opatření k ochraně obyvatelstva prostřednictvím Havarijního plánu obce s rozšířenou 

působností Přerov, Krizového plánu Olomouckého kraje. 
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12  Navržení optimalizace opatření k ochraně obyvatelstva 

Pro navrţení optimalizace opatření jsem nejprve posoudila na základě provedené 

analýzy všechny faktory ohroţení města a vyhodnotila je se stávajícím zabezpečeními daných 

opatření. Navrhuji doplnit stávající zabezpečení pro zlepšení, optimalizaci o realizaci 

zabezpečení úkolů a opatření k ochraně obyvatelstva ve statutárním městě Přerov 

o následující body: 

 zapracovat do Plánu evakuace grafickou část s mapovými podklady (mapy 

s vyznačením evakuačních zón, evakuačních tras, evakuačních středisek a další), 

 zpracovat Typové karty vybraných krizových situací, 

 zpracovat Plán připravenosti města na řešení mimořádných událostí, 

 zabezpečit modernizaci zařízení pro varování a informování obyvatel v okrajových 

částech města a městských částí, 

 zabezpečit a zapracovat do Plánu varování přehledy neslyšících obyvatel ve městě 

a připravit individuální postup varování a informování, 

 provádět pravidelnou aktualizaci plánů konkrétních činností zaměřenou na ochranu 

obyvatelstva. 
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13  Závěr 

Podstatou této bakalářské práce bylo analyzovat moţná ohroţení města Přerov 

mimořádnými událostmi. Podle získaných výsledků optimalizovat stávající úkoly a opatření 

k ochraně obyvatelstva města. 

K analýze moţného ohroţení města mimořádnými událostmi jsem si vybrala 

softwarový program SFÉRA (verze 3.3.3. 2006). Na základě výsledků analýzy můţu 

konstatovat, ţe ohroţení vzniku mimořádné události ve městě Přerov s největší 

pravděpodobností představují přirozené povodně, poţár a havárie v ţelezniční dopravě. 

V mé práci jsem analyzovala současné zabezpečení opatření k ochraně obyvatelstva ve 

městě Přerov a navrhla jejich doplnění a zlepšení. 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout optimalizaci současného stavu 

opatření k ochraně obyvatelstva pomocí provedené analýzy moţného ohroţení města 

mimořádnými událostmi. Stanovené cíle, které jsem si na začátku bakalářské práce určila, 

jsem v poţadovaném rozsahu splnila. 

Výsledky získané v této bakalářské práci jsou pouţitelné v praxi. Lze je vyuţít jako 

konkrétní souhrnné informace pro orgány města Přerov. Bakalářská práce dává přehled 

o moţných hrozbách vzniku mimořádných událostí na území města a přehled o současném 

stavu připravenosti na mimořádné události. Přínosem je provedená analýza moţného ohroţení 

města mimořádnými událostmi v programu SFÉRA, která v Přerově nebyla doposud 

provedena, byla pouţita jen vícekriterální analýza při zpracování Havarijního plánu obce 

s rozšířenou působností Přerov. V této práci jsou uvedeny návrhy jakým směrem by se orgány 

města měly ubírat při zlepšování součastného stavu připravenosti na prevenci, vznik 

a následky moţných mimořádných událostí. 
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Příloha č. 3: 

Tabulka pro určení pravděpodobností k programu SFÉRA [7.] 

 



 

Příloha č. 4:  

Vyplněná kontingenční tabulka v programu SFÉRA 

 

 



 

Příloha č. 5:  

Tabulka s výsledky analýzy ohroţení území města Přerov 

Jméno 
Vstupní 

(P) 

Koeficient 

(P) 
Zranitelnost 

Nová 

(P) 

Váha 

pořadí 
Pořadí % Vliv 

POV[0] 5,46E-03 5,46E-05 13,15 0,0275 0,428 1 27,80% 

POZ[0] 1,37E-04 1,37E-06 9,55 0,0277 0,265 2 17,20% 

HZD[0] 5,46E-03 5,46E-05 6,55 0,0277 0,181 3 11,80% 

DNE[0] 5,48E-04 5,48E-06 5,7 0,0275 0,157 4 10,20% 

HSD[0] 1,10E-02 0,00011 5,35 0,0276 0,148 5 9,61% 

SNK[0] 1,37E-03 1,37E-05 4,85 0,0274 0,133 6 8,64% 

HLD[0] 1,37E-04 1,37E-06 4,75 0,0275 0,131 7 8,51% 

BOU[0] 2,74E-03 0,0274 2,4 0,0274 0,0658 8 4,27% 

SMN[0] 1,37E-03 1,37E-05 0,75 0,0274 0,0206 9 1,34% 

UPP[0] 1,37E-03 1,37E-05 7,85 0,00027 0,00212 10 0,14% 

UNL[0] 5,48E-04 5,48E-06 6,7 0,000258 0,00173 11 0,11% 

HSD[1] 1,10E-02 0,00011 6,4 0,000166 0,00106 12 0,07% 

EPD[0] 3,91E-04 3,91E-06 10,9 9,62E-05 0,00105 13 0,07% 

EPZ[0] 9,13E-05 9,13E-07 9 9,23E-05 0,000831 14 0,05% 

URP[0] 5,48E-04 5,48E-06 2,9 0,000258 0,000748 15 0,05% 

LED[0] 2,74E-03 2,74E-05 3,39 5,48E-05 0,000748 16 0,05% 

HZD[1] 5,46E-03 5,46E-05 11 5,60E-05 0,000616 17 0,04% 

DNP[0] 2,74E-05 2,74E-07 4,6 8,78E-05 0,000404 18 0,03% 

UPP[1] 1,37E-03 1,37E-05 7,05 1,51E-05 0,000106 19 0,01% 

DNP[1] 2,74E-05 2,74E-07 4 2,22E-05 8,88E-05 20 0,01% 

DNE[1] 5,48E-04 5,48E-06 10,2 8,22E-06 8,38E-05 21 0,01% 

VICH[0] 1,37E-03 1,37E-05 4,8 1,37E-05 6,58E-05 22 0,00% 

UNL[1] 5,48E-04 5,48E-06 9 6,85E-06 6,17E-05 23 0,00% 

EPZ[1] 9,13E-05 9,13E-07 12,05 4,82E-06 5,81E-05 24 0,00% 

TER[0] 5,48E-04 5,48E-06 9,15 5,48E-06 5,01E-05 25 0,00% 

HLD[1] 1,37E-04 1,37E-06 13,15 2,74E-06 3,63E-05 26 0,00% 

DTV[0] 3,91E-04 3,91E-06 4,55 3,91E-06 1,78E-05 27 0,00% 

PKT[0] 3,91E-10 3,91E-12 4,7 3,91E-12 1,84E-11 28 1,20E-11 

 



 

Příloha č. 6: 

Seznam sirén ve městě Přerov [5.] 

Poř.č. Obec Objekt Ulice,čp Majitel Druh Typ Ovládání 

1 Přerov 
Veolia Transport - správní 

budova 
9. května 228/92 Ostatní rotační DS 977 dálkové 

2 Přerov Přerovské strojírny Kojetínská 358/71 Ostatní rotační DS 977 dálkové 

3 Přerov PRECHEZA - správní budova 
Nábřeţí Dr. Beneše 

1170/24 
Ostatní rotační DS 977 dálkové 

4 Přerov NAVOS - silo Polní 85 Ostatní rotační DS 977 dálkové 

5 Přerov KAZETO Husova 667/19 HZS rotační DS 977 dálkové 

6 Přerov PREMA Tovačovská 1342 HZS rotační DS 977 dálkové 

7 Přerov Obytný dům tř. 17. listopadu 290/22 HZS rotační DS 977 dálkové 

8 Přerov Obytný dům U tenisu 810/10 HZS rotační DS 977 dálkové 

9 Přerov Obytný dům gen.Janouška 2594/1 HZS rotační DS 977 dálkové 

10 Přerov Obytný dům gen. Štefánika 2383/7 HZS rotační DS 977 dálkové 

11 Přerov - Čekyně Hasičská zbrojnice Jabloňová 180/6 HZS rotační DS 977 dálkové 

12 Přerov - Penčice Obecní úřad Rohová 1 HZS rotační DS 977 dálkové 

13 Přerov - Újezdec Obecní úřad Větrná 106/3 HZS rotační DS 977 dálkové 

14 Přerov - Vinary Obecní úřad Vinařská 18/5 HZS rotační DS 977 dálkové 

15 Přerov Obytný dům Jasínkova 328/3 HZS ENS TESLA dálkové 

16 Přerov Gymnázium J. Škody Komenského 800/29 HZS ENS TESLA dálkové 

17 Přerov Hotelový dům CHEMIK 
Velké Novosady 

1573/13 
HZS ENS TESLA dálkové 

18 Přerov Hotelový dům STROJAŘ Velká Dláţka 336/2 HZS ENS TESLA dálkové 



 

Poř.č. Obec Objekt Ulice,čp Majitel Druh Typ Ovládání 

19 Přerov Obytný dům Kozlovská 1368/7 HZS ENS TESLA dálkové 

20 Přerov Obytný dům Kosmákova 301/50 HZS ENS TESLA dálkové 

21 Přerov Obytný dům Za mlýnem 430/3 HZS ENS TESLA dálkové 

22 Přerov EMOS nám. T.G.M. 555/16 HZS ENS TESLA dálkové 

23 Přerov PAEGAS Husova 2846/2 HZS ENS TESLA dálkové 

24 Přerov Základní škola Ţelatovská 2583/8 HZS ENS TESLA dálkové 

25 Přerov MEOPTA - budova M4 Kabelíkova 2682/1 HZS ENS TESLA dálkové 

26 Přerov Obytný dům Jiţní čtvrť - 2601/2 HZS ENS TESLA dálkové 

27 Přerov Obytný dům Denisova 2145/12 HZS ENS TESLA dálkové 

28 Přerov ENERGOPROJEKTA Dluhonská 1350/43 HZS ENS TESLA dálkové 

29 Přerov - Dluhonice Kulturní dům Náves 32/38 HZS ENS TESLA dálkové 

30 Přerov - Henčlov Mateřská škola Zakladatelů 69/9 HZS ENS TESLA dálkové 

31 Přerov - Kozlovice Mateřská škola Grymovská 59/21 HZS ENS TESLA dálkové 

32 Přerov - Lověšice Mateřská škola Mírová 86/19 HZS ENS TESLA dálkové 

33 Přerov - Předmostí Obytný dům Dr. M. Horákové 26/13 HZS ENS TESLA dálkové 

34 Přerov – Lýsky Celá místní část  Obec BOR 
(místní 

rozhlas) 
dálkové 

 

 



 

Příloha č. 7:  

Mapa dislokace elektronických sirén ve městě Přerov [12.] 

 

 

 



    

 

Příloha č. 8 

Schéma varovného signálu „všeobecná výstraha“ 

 

 

Grafické vyjádření signálu „všeobecná výstraha“ elektronickou sirénou [1.]  

 

Grafické znázornění signálu „všeobecná výstraha“ rotační sirénou [1.]



    

 

Příloha č. 9: 

Mapa záplavových oblastí města Přerova při stoleté vodě [12.] 

 



    

 

Příloha č. 10: 

Seznam stálých úkrytů ve městě Přerov [12.] 

Místo Majitel 
Kapacita 

osob 

Přerov, Jana Jiskry z Brandýsa Statutární město Přerov 110 

Přerov, Bratrská 23 Statutární město Přerov 150 

Přerov, Bratrská 40 Statutární město Přerov 150 

Přerov, Velká Dláţka 18 Statutární město Přerov 300 

Přerov, Velká Dláţka 38 Statutární město Přerov 300 

Přerov, Č. Drahlovského 17 Statutární město Přerov 55 

Přerov, Dvořákova 37 Statutární město Přerov 330 

Přerov, Dvořákova 41 Statutární město Přerov 150 

Přerov, Dvořákova 49 Statutární město Přerov 150 

Přerov, Dvořákova 65 Statutární město Přerov 280 

Přerov, Dvořákova 69 Statutární město Přerov 150 

Přerov, Petřivalského 4 Statutární město Přerov 300 

Přerov, Petřivalského 6 Statutární město Přerov 300 

Přerov, Petřivalského 10 Statutární město Přerov 300 

Přerov, Petřivalského 12 Statutární město Přerov 300 

Přerov, Jiţní čtvrť I/1-4 Statutární město Přerov 60 

Přerov, Jiţní čtvrť I/5-8 Statutární město Přerov 60 

Přerov, Jiţní čtvrť I/17-20 Statutární město Přerov 120 

Přerov, Jiţní čtvrť I/21-24 Statutární město Přerov 129 

Přerov, Jiţní čtvrť I/28-31 Statutární město Přerov 129 

Přerov, Jiţní čtvrť II/1-4 Statutární město Přerov 120 

Přerov, Jiţní čtvrť II/5 Statutární město Přerov 150 

Přerov, Jiţní čtvrť II/6-9 Statutární město Přerov 100 

Přerov, Jiţní čtvrť II/10-12 Statutární město Přerov 120 

Přerov, Jiţní čtvrť II/13 Statutární město Přerov 142 

Přerov, Jiţní čtvrť II/14-16 Statutární město Přerov 113 

Přerov, Jiţní čtvrť III/1-3 Statutární město Přerov 134 

Přerov, Jiţní čtvrť III/8-10 Statutární město Přerov 134 

Přerov, Jiţní čtvrť IV/1-3 Statutární město Přerov 150 

Přerov, Jiţní čtvrť IV/17 Statutární město Přerov 55 

Přerov, Prokopa Holého Statutární město Přerov 110 

Přerov, Ţelatovská 1-3 Statutární město Přerov 100 

Přerov, Ţelatovská 5-7 Statutární město Přerov 100 

Přerov, Jilemnického 3-5 Statutární město Přerov 100 

Přerov, Jilemnického 4-6 Statutární město Přerov 100 

Přerov, Kainarova 9 Statutární město Přerov 320 

Přerov, tř. gen. Janouška 1 Statutární město Přerov 150 

Přerov, tř. gen. Janouška 9 Statutární město Přerov 110 

Přerov, tř. gen. Janouška 18 Statutární město Přerov 150 

Přerov, tř. gen. Janouška 23 Statutární město Přerov 100 

Přerov, Palackého 20 Statutární město Přerov 150 



    

 

Přerov, Purkyňova 8 Statutární město Přerov 150 

Přerov, Sokolovská 4 Statutární město Přerov 60 

Přerov, Sokolovská 10 Statutární město Přerov 120 

Přerov, Sokolovská 12 Statutární město Přerov 100 

Přerov, Jasínkova 1-3 Statutární město Přerov 300 

Přerov, Svisle 5-7 Statutární město Přerov 300 

Přerov, Šrobárova 4 Statutární město Přerov 150 

Přerov, Šrobárova 6 Statutární město Přerov 150 

Přerov, Šrobárova 7 Statutární město Přerov 60 

Přerov, Ţiţkova 3 Statutární město Přerov 55 

Přerov, Ţiţkova 4 
Statutární město Přerov, Sdruţení 

vlastníků bytových jednotek 
55 

Přerov, Bratrská 44 Stavební bytové druţstvo Přerov 110 

Přerov, Denisova 14 Stavební bytové druţstvo Přerov 100 

Přerov, Denisova 16 Stavební bytové druţstvo Přerov 100 

Přerov, Velká Dláţka 3 Stavební bytové druţstvo Přerov 300 

Přerov, Velká Dláţka 1 Stavební bytové druţstvo Přerov 300 

Přerov, Velká Dláţka 9 Stavební bytové druţstvo Přerov 300 

Přerov, Velká Dláţka 17 Stavební bytové druţstvo Přerov 300 

Přerov, Velká Dláţka 27 Stavební bytové druţstvo Přerov 300 

Přerov, Velká Dláţka 42 Stavební bytové druţstvo Přerov 300 

Přerov, Sokolská 1 Stavební bytové druţstvo Přerov 300 

Přerov, Ţelatovská 14 Stavební bytové druţstvo Přerov 105 

Přerov, Ţelatovská 6 Stavební bytové druţstvo Přerov 120 

Přerov, nábř. Dr. Edvarda Beneše 5 Stavební bytové druţstvo Přerov 300 

Přerov, Optiky 13 Stavební bytové druţstvo Přerov 150 

Přerov, nám. Fr. Rasche 2 Stavební bytové druţstvo Přerov 110 

Přerov, Jasínkova 7-9 Stavební bytové druţstvo Přerov 300 

Přerov, Trávník 36 Stavební bytové druţstvo Přerov 120 

Přerov, Wurmova 7 Stavební bytové druţstvo Přerov 110 

Přerov, Wurmova 22 Stavební bytové druţstvo Přerov 110 

Přerov, Bartošova 12 Statutární město Přerov 150 

Přerov, Bartošova 29-31 Vlastníci bytových jednotek 100 

Přerov, Bartošova 33 Vlastníci bytových jednotek 55 

Přerov, Bayerova 1 
Okresní správa sociálního zabezpečení 

Přerov 
150 

Přerov, Bayerova 5 Statutární město Přerov 150 

Přerov, Jiţní čtvrť I/25 - dům 

s pečovatelskou sluţbou 
Statutární město Přerov 150 

Přerov, Dvořákova 14 Hanácké reality, s r.o. 300 

Přerov, Ţelatovská 27 OIN Development, a.s. 300 

Přerov, Ţerotínovo nám. 36 - městská 

knihovna 
Statutární město Přerov 100 

Přerov, Lešetínská 5 - mateřská škola Statutární město Přerov 150 

Přerov, bří Hovůrkových 17 Střední škola technická 320 

Přerov, Ţiţkova 12 - ATLAS a BIOS Statutární město Přerov 150 

Přerov, Osmek 47 - internát Střední zemědělská škola Přerov 230 

Přerov, tř. 17. listopadu - podchod Statutární město Přerov 450 



    

 

Přerov, Čechova 49 - kino Hvězda Statutární město Přerov 900 

Přerov, zdravotní středisko České dráhy, Přerov 150 

Přerov, Čechova 12 - SZD České dráhy, Přerov 150 

Přerov, Tovární 30, RS 19 České dráhy, Přerov 120 

Přerov, Nádraţní 3 České dráhy, Přerov 150 

Přerov, 50BV, Husova 1 České dráhy, Přerov 300 

Přerov, zásobovací sklad ţeleznic České dráhy, Přerov 50 

Přerov, elektrodílna České dráhy, Přerov 100 

Přerov, Dvořákova 75, interna 
Středomoravská nemocniční a.s., 

odštěpný závod Nemocnice Přerov 
100 

Přerov, Dvořákova 75, interna II 
Středomoravská nemocniční a.s., 

odštěpný závod Nemocnice Přerov 
250 

Přerov, JS 23/2 Precheza, a.s. Přerov 50 

Přerov, administrativní budova 

Prechezy 
Precheza, a.s. Přerov 150 

Přerov, superfosfát - Precheza Precheza, a.s. Přerov 150 

Přerov, výroba Ti 02 Precheza, a.s. Přerov 150 

Přerov, sklad modelů - pravá strana Strojírenský a slévárenský servis Přerov 150 

Přerov, sklad modelů - levá strana Strojírenský a slévárenský servis Přerov 150 

Přerov, modelárna - pravá strana Strojírenský a slévárenský servis Přerov 150 

Přerov, modelárna - levá strana Strojírenský a slévárenský servis Přerov 150 

Přerov, ÚSM Centrální archivní sluţba, a.s. 150 

Přerov, těţká hala - levá strana PSP Engineering, a.s. 300 

Přerov, Dalkia - administrativní 

budova, Tovačovská 18 
Dalkia, a.s. Přerov  150 

Přerov, VD sociální zařízení České dráhy, Přerov 150 

Přerov, Předmostí, Hranická 14 - 

základní škola 
Statutární město Přerov 450 

Přerov, Palackého 27 - jídelna Union banka, a.s. Přerov 600 

Přerov, Kabelíkova 1 - konkurz Meopta, a.s. Přerov 450 

CELKEM 20241 

 

 

 

 

 

 

 


