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Anotace 

BEZDĚKOVÁ, Barbora, Studie zabezpečení ochrany obyvatelstva v Ostravě. Ostrava, 2011. 

Diplomová práce na Fakultě bezpečnostního inţenýrství, Vysoké školy Báňské – Technické 

univerzity Ostrava, vedoucí diplomové práce Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D.. 

Klíčová slova: ochrana obyvatelstva, mimořádná událost, civilní ochrana, varování, 

evakuace, analýza a hodnocení rizik.  

Tato diplomová práce pojednává o zabezpečení ochrany obyvatelstva na území 

statutárního města Ostravy, které můţe být postiţeno nějakou mimořádnou události, 

katastrofou či pohromou. Analýza mimořádných událostí je v této práci provedena pomocí 

analytického programu SFERA a souhrnné analýzy vzniku mimořádných událostí, které jsou 

v závěru spolu porovnány. 

V úvodní části práce jsou popsány typy mimořádných událostí, které na území města 

mohou nastat, ve zkratce je zmíněna charakteristika tohoto urbanistického města, se 

základními údaji o městě. Práce dále obsahuje stávající zabezpečení úkolů a opatření k 

ochraně obyvatelstva v městě a vyhodnocení analýz.  

Na závěr jsou na základě výsledků analýz rizik navrţena opatření k sníţení 

negativních dopadů mimořádných událostí a priority k jejich nápravě.  

 

Annotation 

BEZDĚKOVÁ, Barbora, The study of the security protection of the population in the 

Ostrava. Ostrava, 2011. The diploma thesis at the Faculty of Safety Engineering, VŠB – 

Technical University of Ostrava. Supervisor Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D. 

Keywords:  protection of population, emergency, civil protection, warning, 

evacuation, risk assessment and analysis 

This thesis deals with the security protection of the population in the city of Ostrava, 

which may be affected by an extraordinary event, disaster or calamity. Analysis of incidents 

in this work is carried out using the analytical program SFERA and also using a 

comprehensive analysis of incidents which are compared together in the end. 

The first part describes the types of incidents which may occur in the city, a short 
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characteristics of this urban city is mentioned with its background information too. The work 

also includes the current security challenges and measures to protect the population in the city 

and evaluation analysis. 

Finally, based on the results of risk analysis, measures to reduce the negative impacts 

of emergencies are proposed as well as the priorities to correct them. 
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1 Úvod 

 

Lidstvo se od svého vzniku muselo v zájmu své existence vypořádávat s různými 

nepříznivými vlivy, které ovlivňovaly a nadále ve velké míře ovlivňují jednání a konání 

člověka. Úsilí člověka podřídit si přírodu i za cenu porušování přírodních zákonů vytváří 

prostředí podle vlastních představ, kdy jsou prosazovány především hospodářské zájmy bez 

ohledu na ostatní sloţky ţivé i neţivé přírody a celkového stavu ekologie krajiny. Vlivem 

nadměrných poţadavků člověka na přírodu a nevhodných zásahů do přírodní rovnováhy 

dochází k obrovskému zatíţení ekosystémů a ke vzniku ţivelních pohrom. S rozvojem 

průmyslu a celkového rozvoje hospodářství v průmyslových státech, s rozšiřováním 

chemického průmyslu, rozvoje a vývoje nových chemikálií vzniká i nebezpečí úniku 

nebezpečných látek do ţivotního prostředí. Rozsah obrovských škod napáchaných 

mimořádnými událostmi nezáleţí ovšem pouze na jejich intenzitě, ale také na stupni rozvoje 

společnosti a politickém zřízení. 

Z toho vyplývá, ţe je potřebné nepodceňovat mimořádné události, důsledně se na ně 

připravit, protoţe svou vlastní připraveností můţeme lépe překonat strach a paniku, které při 

takových událostech vznikají. Aniţ si to uvědomujeme, připravený člověk dokáţe reálněji 

posoudit vzniklou situaci, dokáţe pomoci nejen sobě, ale i svým blízkým, sousedům, 

spoluţákům. 

Orgány státní správy a samosprávy v ČR mají ze zákona povinnost chránit své občany 

před vznikem mimořádných událostí a jejich případnými následky. Proto se vytvářejí různé 

systémy a pravidla pro ochranu obyvatelstva. Z těchto důvodů se čím dál tím vice objevuji 

projekty s analýzou rizik vzniku těchto události na hranici správního územního celku. 

Pro zpracování své diplomové práce jsem se zaměřila na území statutární město 

Ostrava, kvůli specifikům tohoto urbanistického celku s vysokou koncentrací obyvatel a 

průmyslu, a také jakoţto její občan. Právě z těchto důvodu zpracovávám práci pro toto území. 

V této práci se budu zabývat analýzou moţného ohroţení města mimořádnou událostí, 

katastrofou či pohromou, pomocí softwarového programu SFERA a vícekriteriální analýzou, 

které jsou k tomuto určeny. Ve zkratce se zmíním o charakteru tohoto urbanistického území, 

zajištění ochrany obyvatelstva v Ostravě, analýzách rizik a z výsledku pouţitých analýz 

navrhnu opatření.  
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2 Cíl práce 

Cílem této diplomové práce je vypracovat studii zabezpečení ochrany obyvatelstva na 

území města Ostravy a navrhnout optimalizaci stávajících opatření k ochraně obyvatelstva. 

Práce se bude zaměřovat na analýzu rizik v Ostravě se zaměřením na specifika tohoto 

urbanistického celku s vysokou koncentrací obyvatel a průmyslu. Optimalizace stávajících 

opatření k ochraně obyvatelstva bude zaměřena na současnost a budoucnost rozvoje Ostravy 

s ohledem na koncepci ochrany obyvatelstva v ČR s výhledem do roku 2020. 
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3 Rešerše 

Ve své rešerši uvádím základní odborné publikace, které se zabývají zajištěním 

ochrany obyvatelstva.  

3.1 Základní literatura 

Kratochvílová, D.: Ochrana obyvatelstva. 1. vydání. SPBI. Ostrava 2005. 140 s. ISBN 80-

86634-70-1 

Autorka publikace zaměřuje pozornost na plnění úkolů civilní ochrany, zejména 

varování, evakuace, ukrytí a nouzové přeţití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení 

ochrany jeho ţivota, zdraví a majetku při mimořádných událostech a krizových situacích. [1] 

 

Kovařík, J., Smetana M.: Základy civilní ochrany. SPBI. Ostrava 2006. 147 s. 

ISBN: 80-86634-85-X  

Kniha podává ucelený přehled o základech ochrany obyvatelstva a civilní ochrany 

před následky mimořádných událostí jako jsou ţivelní pohromy, provozní havárie, násilné 

společenské konflikty a terorismus, k zajištění ochrany zdraví, ţivotů, věcných prostředků a 

ţivotního prostředí. Kniha je určena především pro studenty a také pro odpovědné pracovníky 

státní správy, samosprávy, právnické a fyzické osoby, které se podílejí na plnění úkolů a 

opatření k ochraně obyvatelstva. [3] 

 

Linhart, P., Šilhánek, B.: Ochrana obyvatelstva ve vybraných evropských zemích, MV-GŘ 

HZS ČR, Praha 2009, ISBN 978-80-86640-63-1 

Publikace je určena především profesionálním pracovníkům ochrany obyvatelstva, 

pracovníků veřejné správy, kteří se touto problematiko zabývají, a odborníkům 

v podnikatelské sféře; sáhnou po ní také studenti vysokých škol příslušného zaměření a 

v neposlední řadě i odborná a poučená veřejnost. [2] 

 

Usnesení Vlády České republiky ze dne 25. února 2008 č. 165: Koncepce ochrany 

obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 

Koncepce se zaměřuje na ochranu obyvatelstva v České republice, zejména ochranu 

ţivotů, zdraví a majetku, a to vše v mírovém stavu. Zhodnocuje stav právních norem, 
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povinností úřadů, úkoly integrovaného záchranného systému a navrhuje jejich úpravy, klade 

pozornost na odpovědnost ministerstev a správních úřadů. Důraz klade na vzdělanost a 

informovanost veřejnosti v oblasti ochrany obyvatelstva. [4] 

 

The Electronic Encyclopaedia of Civil Defense and Emergency Management [online]. 

©2003 [cit. 2011-03-26]. Dostupný z WWW: <http://facultystaff.richmond.edu/~wgreen 

/encyclopedia.htm>. 

Elektronická encyklopedie civilní obrany a řízení záchranných prací, která se skládá z 

různých příspěvků z oblasti civilní obrany a krizového řízení, obsahuje okruhy jako 1. světová 

válka, protiletecká opatření, civilní obrana, krizové řízení, pozemní pozorovací sbory, hrozby 

a významné akce. V okruzích jsou příspěvky o vybraných státech jako Německo, Velká 

Británie a Spojené státy americké. 

 

Aven T.: Foundation of Risk Analysis (A Knoweledge and Decision- Oriented Perspektive). 

England: John Wiley & Sons, 2005. ISBN 0-471-49548-4.  

Publikace podává ucelený přehled o základech provádění analýzy rizik. Neřeší metody 

nebo postupy stanovení potřeby sil a prostředků pro zdolávání MU. 

 

3.2 Základní legislativa v oblasti ochrany obyvatelstva 

3.2.1 Česká legislativa 

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

ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon vymezující integrovaný záchranný systém, jehoţ sloţky se podílejí na 

provádění záchranných a likvidačních pracích. Vymezuje působnost a pravomoc státních 

orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva a povinnosti právnických a fyzických 

osob při přípravě na mimořádné události, při ZaLP a při ochraně obyvatelstva před a po dobu 

vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohroţení státu a válečného stavu. [5] 

 

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

(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon stanovující působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních 
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samosprávných celků (obcí) a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě 

na krizové situace, nesouvisející se zajišťováním obrany České republiky před vnějším 

napadením, při jejich řešení.  

Zákon nám říká, ţe „krizové řízení je souhrn řídících činností věcně příslušných 

orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, 

realizaci a kontrolu činností, prováděných v souvislosti s řešením krizové situace". [6] 

 

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

některých souvisejících zákonů.  

Zákon upravující přípravu hospodářských opatření obce pro stav nebezpečí, nouzový 

stav, stav ohroţení státu a válečný stav (dále jen "krizové stavy") a přijetí hospodářských 

opatření po vyhlášení krizových stavů. 

Stanovuje pravomoc obci při přípravě a přijetí hospodářských opatření pro krizové 

stavy. Stanoví také práva a povinnosti PaFO při přípravě a přijetí hospodářských opatření pro 

krizové stavy. [7] 

 

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva 

První část vyhlášky udává podmínky vzniku zařízení civilní ochrany a odborné 

přípravy jeho personálů. Vyhláška také stanovuje postupy pro informování obyvatelstva o 

moţném ohroţení, zabezpečení systému varování a poskytování tísňových informací. Čtvrtá 

část je věnována způsobu provádění evakuace a jejího zabezpečení. Dále vyhláška stanovuje 

způsob a rozsah ochrany obyvatelstva včetně poţadavků na stavby, k nimţ se civilní ochrana 

vztahuje. [12]  

 

V České legislativě jsem pouţila základní zákony v oblasti ochrany obyvatelstva, 

protoţe zákonů a vyhlášek zabývající se ochranou obyvatelstva je spousta. Mezi další zákony 

zabývající se touto problematikou patří např. ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti 

České republiky, zákon 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, zákon č. 254/2001 Sb., o 

vodách, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském 

záchranném sboru České republiky, zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České 
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republiky, zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, zákon č. 59/2006 Sb., o 

prevenci závažných havárií a další. 

 

3.2.2 Mezinárodní legislativa 

 

Ženevské úmluvy a dodatkové protokoly – Mezinárodní humanitární právo 

Ženevské koncepce, hlavně čl. 61 Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám o ochraně 

obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů. - Mezinárodní humanitární právo (dále jen 

„MHP“) je součástí mezinárodního práva zabývající se právní regulací ozbrojených konfliktů 

s cílem je maximálně humanizovat - tedy bez jakékoli diskriminace zajistit v kaţdé době 

respektování důstojnosti lidské bytosti a učinit vše pro předcházení či alespoň zmírnění 

utrpení těch, kteří nejsou na konfliktu přímo účastni, i těch, kteří byli z konfliktu vyřazeni v 

důsledku nemoci, zranění či zajetí. [23]   

Ministerská směrnice pro civilní nouzové plánování 2010 – 2013 - jak byla 

schválena v NAC prostřednictvím tiché procedury dne 4. prosince 2009 – nastavuje priority a 

definuje cíle pro státy. [30] 

Ochrana obyvatelstva v EU a v NATO -  Mechanizmus Společenství –  

v souvislosti s velkými přírodními katastrofami je vyuţíván důleţitý nástroj 

mezinárodní pomoci mezi členskými státy v takovýchto případech se jedná o Mechanizmus 

Společenství na podporu zesílené spolupráce při asistenčních zásazích v oblasti civilní 

ochrany. [30] 

Nový finanční nástroj - Rada EU svým rozhodnutím ze dne 26. února 2007 pod 

číslem 2005/0052 (CSN) zřídila finanční nástroj pro civilní ochranu na období 2007 – 2013, 

jehoţ smyslem je podpora a doplnění úsilí členských států chránit především obyvatelstvo, ale 

také ţivotní prostředí a majetek včetně kulturního dědictví v případě přírodních nebo 

antropogenních pohrom, teroristických činů a technologických, radiologických nebo 

ekologických havárií a také podpora zesílené spolupráce mezi členskými státy v oblasti civilní 

ochrany. [30] 
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4 Výklad pojmů 

Ochrana obyvatelstva – ochranou obyvatelstva se rozumí plnění úkolů civilní ochrany, 

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

k zabezpečení ochrany jeho ţivota, zdraví a majetku. [5]  

Mimořádná událost – rozumí se 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. [1]  

Civilní ochrana – vychází ze zákona 239/2000 Sb., hlavy 1, § 2e. Jedná se souhrn činností a 

postupů věcně příslušných orgánů a dalších zainteresovaných orgánů, organizací, sloţek a 

obyvatelstva, prováděných s cílem minimalizace negativních dopadů moţných mimořádných 

událostí a krizových situací na zdraví a ţivoty lidí a jejich ţivotní podmínky. 

Civilní ochrana se stává za válečného stavu součástí systému obrany státu a 

zabezpečuje výkon humanitárních úkolů uvedených v čl. 61 Dodatkového protokolu k 

Ţenevským úmluvám o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů ze dne 12. srpna 

1949, přijatého v Ţenevě dne 8. června 1977. [11]   

Integrovaný záchranný systém - integrovaným záchranným systémem se rozumí 

koordinovaný postup jeho sloţek při přípravě na mimořádné události a při provádění 

záchranných a likvidačních prací. Tyto sloţky dělíme na základní a ostatní. [1] 

Záchranné práce – činnost 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. [1] 

Likvidační práce – činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí. [1] 

Analýza rizik – slouţí k posouzení aktuálního stavu a moţných zdrojů ohroţení. Cílem 

analýzy rizik je popis a hodnocení existujících a potenciálních rizika a nalézt slabá místa v 

určené oblasti. V dnešní době existuje celá řada metod zabývající se analýzou rizik. [13] 

Riziko – pravděpodobnost vzniku neţádoucího specifického účinku, ke kterému dojde během 

určité doby nebo za určitých okolností. Můţeme jej definovat jako kombinaci 

pravděpodobnosti vzniku negativního jevu a jeho následku. V komplexním pojetí je riziko 
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chápáno jako relace mezi očekávanou ztrátou (poškozeni zdraví, ztrátou ţivota, ztrátou 

majetku atd.) a neurčitosti uvaţované ztráty (zpravidla vyjádřenou pravděpodobnosti nebo 

frekvenci výskytu). [17] 

Věcná pomoc - je poskytnutí věcných prostředků při provádění záchranných a likvidačních 

prací na výzvu velitele zásahu, starosty obce nebo přednosty okresního úřadu; věcnou pomocí 

se rozumí i pomoc poskytnutá dobrovolně bez výzvy, ale se souhlasem nebo s vědomím 

velitele zásahu, starosty obce nebo přednosty okresního úřadu. [1] 

Osobní pomoc – je činnost nebo sluţba při provádění záchranných a likvidačních prací a při 

cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana kraje nebo starosty obce. Osobní pomocí je i 

pomoc poskytnutá dobrovolně bez výzvy, ale se souhlasem nebo s vědomím velitele zásahu, 

hejtmana kraje nebo starosti obce. [1] 

Varování – souhrn technických a organizačních opatření zabezpečujících včasné upozornění 

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

varovného signálu. [3] 

Vyrozumění – souhrn technických a organizačních opatření zabezpečující včasné předávání 

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

státní správy, samosprávy, právnickým a fyzickým osobám. [3] 

Informování – je podání informace obyvatelstvu o povaze nebezpečí a opatření k ochraně 

ţivota, zdraví, majetku a ţivotního prostředí. [3] 

Evakuace – jedná se o souhrn opatření směřujících k organizovanému přemístění osob, 

hospodářského zvířectva a věcných prostředků (strojů, zařízení a materiálu) v daném pořadí 

priority z ohroţeného prostoru na jiné území. 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. [3] 

Ukrytí – je vyuţití úkrytů civilní ochrany a jiných vhodných prostorů k ochraně obyvatelstva 

před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním 

prachem, chemickými nebo biologickými látkami a proti tlakovým účinkům zbraní 

hromadného ničení. K tomuto účelu se vyuţívají improvizované a stále úkryty. [14] 
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5 Klasifikace rizik 

Klasifikaci mimořádných událostí, pohrom a katastrof lze provádět na základě různých 

hledisek. 

5.1  Mimořádné události 

 
Definice mimořádné události pojednává o škodlivém 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. [5]  

Přírodní mimořádné události doprovázejí lidstvo od samého počátku jeho existence. 

Společnost, ale není ohroţována pouze přírodními MU. Rizika se nacházejí ve všech 

oblastech společenského ţivota, jak jiţ je zmíněno působí na ně přírodní vlivy tak i technické 

a technologické procesy. [22] 

Mimořádné události lze podle odborné literatury nejčastěji klasifikovat pomocí  WHO 

- World Health Organization (Světové zdravotnické organizace), která je dělí do tří skupin:  

- přírodní,  

- antropogenní, 

- kombinované.  

 

5.1.1 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. [1]  

5.1.2 Antropogenní mimořádné události  

Antropogenní mimořádné události jsou způsobené neúmyslnou činností člověka. Lze 

je rozdělit do tří skupin na technogenní, sociogenní a ekonomické. [1]  

5.1.3 Kombinované mimořádné události  

O kombinovaných mimořádných událostí mluvíme jako kombinaci přírodních a 

antropogenních MU. [1] U kombinovaných MU je moţnost vzniku domino efektu, který je 

definován jako moţnost zvýšení pravděpodobnosti vzniku a velikosti dopadů závaţné havárie 
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v důsledku umístění podniku nebo skupiny podniků a jejich nebezpečných látek např. ztráta 

obsahu jednoho zařízení vede ke ztrátě obsahu jiného zařízení a tím k rozšíření havárie. [9] 

 

Tabulka 1 rozděluje moţné druhy mimořádných událostí, které mohou v našich 

podmínkách vzniknout a ohrozit obyvatelstvo nebo majetek.  

 

Tabulka 1: Rozdělení mimořádných událostí [9] 

Přírodní pohromy Antropogenní pohromy Ostatní MU 

(kombinované) 

 

 povodně, protrţení 

hrází,  

 otřesy nebo sesuv 

půdy, 

 řícení skal,  

 vichřice, větrná 

smršť, tornádo nebo 

sněhová smršť 

 extrémní chlad, teplo, 

sucho  

 poţár velkého nebo 

závaţného rozsahu, 

aj.  

 

 havárie s únikem 

nebezpečné látky,  

 radiační havárie,  

 ropná havárie,  

 havárie plynovodu, 

vodovodu, elektrických 

rozvodů aj.  

 destrukce staveb,  

 únik metanu,  

 velká dopravní nehoda, 

 velká znečištění 

ţivotního prostředí, aj.  

 

 

 teroristický čin, 

 narušení 

ekonomické 

stability, 

 narušení územní a 

společné 

infrastruktury,  

 epidemie, 

pandemie 

 enzootie,  

 epifytie, 

 a další.  

 

 

5.2 Kvalitativní charakteristika rizik 

5.2.1  Živelní pohromy 

 

Ţivelní pohromou rozumíme mimořádnou událost vzniklou v důsledku škodlivého 

působení přírodních sil. Přinášejí obrovské škody na majetku a přírodě, poškozují také zdraví 

a mnohdy má za následek úmrtí lidí. V některých případech mohou ţivelné pohromy 

dosahovat aţ katastrofických rozměrů.  

Vzniká rychlým nebo pozvolným přírodním procesem mimořádných rozměrů, který je 

způsoben ději probíhajícími uvnitř a vně Země, vlivem rozdílů teplot nebo jiných faktorů, 

postihují pevninu, vodstvo i atmosféru. 

V ohroţeném území, ve kterém právě ţivelná pohroma propukla, nezávisí pouze na intenzitě 

dané události, ale rovněţ na koncentraci lidí, průmyslu, dopravě a rizikových technologiích. 

Za velmi důleţitý činitel je obecně povaţována připravenost provedení likvidace veškerých 
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následků a zabránění moţnosti vzniku sekundárních činností škodlivých jevů (nákazy, 

výpadky energetických nebo zásobovacích sítí (elektřiny, vody, plynu, tepla apod.)). [19] 

Povodně a záplavy 

 

Jedná se o přechodné, výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných 

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

způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda můţe způsobit škody tím, ţe z určitého území 

nemůţe dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně 

dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku sráţkových vod.  

Na základě dlouhodobých zkušeností jsou při ohroţení povodněmi vyhlašovány  

3 stupně povodňové aktivity: 

I. Stupeň povodňové aktivity = STAV BDĚLOSTI, 

II. Stupeň povodňové aktivity = STAV POHOTOVOSTI, 

III. Stupeň povodňové aktivity = STAV OHROŢENÍ. 

Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity a končí 

odvoláním třetího stupně povodňové aktivity, není-li v době odvolání třetího stupně 

povodňové aktivity vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity. V tom případě končí povodeň 

odvoláním druhého stupně povodňové aktivity.  

Povodní je rovněţ situace, při níţ nebyl vyhlášen druhý nebo třetí stupeň povodňové 

aktivity, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo sráţka dosáhla směrodatné 

úrovně pro některý z těchto stupňů povodňové aktivity podle povodňového plánu příslušného 

územního celku. Při pochybnosti o tom, zda v určitém území a v určitém čase byla povodeň, 

rozhoduje vodoprávní úřad (je-li splněna některá z těchto podmínek).  

Záplavou rozumíme stav, kdy v důsledku přívalových dešťů je vytvořen proud vody, 

který můţe způsobit škody na majetku, tak i zdraví a ţivotů obyvatel. 

Rozdělení povodní: 

1. Přirozená povodeň - způsobena táním, dešťovými sráţkami velké intenzity nebo 

chodem ledu. 

Dělí se:  

- zimní a jarní povodně, 

- letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti, 

- letní povodně způsobené krátkodobými sráţkami velké intenzity, 
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- zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích. 

2. Zvláštní povodeň - vzniká převáţně poruchou na vodním díle, která můţe vyvolat 

havárii nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle. 

3. Blesková povodeň - označujeme přirozené povodně způsobené krátkodobými 

sráţkami velké intenzity, vyskytující se převáţně v letním období. 

Na Ostravsku se nejčastěji vyskytují povodně způsobené náhlými přívalovými dešti, 

táním sněhu v pohořích a rozmrzáním vodních toků. 

Ochrana před povodněmi jsou opatření k předcházení a zamezení ohroţení zdraví, 

ţivotů a majetku občanů, společnosti a ţivotního prostředí při povodních prováděná 

především systematickou prevencí, zvyšováním retenční schopnosti povodí a ovlivňováním 

průběhu povodní. K preventivním technickým opatřením patří výstavba hrází, zalesňování 

svahů, úpravy, čištění a bagrování říčních koryt, stavby odvodňovacích kanálů, nádrţí apod. 

Ochrana před povodněmi je zabezpečována podle povodňových plánů a při vyhlášení krizové 

situace, krizovými plány. [19] 

Sesuvné pohyby 

 

Jedná se o pohyb materiálu dolů po svahu účinky gravitace, bez působení tekoucí 

vody, ledu nebo větru. Vzhledem k tomu, ţe jejich výskyt je vázán na existenci svahů, tedy 

ukloněného terénu, představují riziko pro rozsáhlé oblasti zemského povrchu. Při průniku 

vody mezi relativně oddělené vrstvy svahu dochází ke vzniku kluzných ploch. Rovněţ mohou 

vzniknout lidskou činností v přírodním terénu, např. při povrchové těţební činnosti. V 

důsledku uvolněných materiálů dochází k zavalování obytných i průmyslových objektů, 

narušení komunikací, energetických sítí, produktovodů, zemědělských ploch a lesů.  

Proti vzniku sesuvných pohybů jsou nejúčinnější preventivní technická opatření, která 

spočívají v zachycení a odvedení povrchové vody, vyčerpání vody ze studní v ohroţeném 

území, umělých úpravách terénu – kotvení svahů, stavbě pilotů, opěrných stěn, betonové 

injektáţi svahů a skal, výsadbě vhodné zeleně, preventivních odstřelů skalních bloků nebo 

vrstev sněhu, zpevnění svahů pomocí kovových a umělých sítí. 

Propad zemských dutin se vyskytuje v místech předchozí důlní činnosti, jedná se 

především o oblast Ostravska a Karvinska, které jsou z celé České republiky nejvíce 

zasaţeny. Opatřením proti této případné katastrofě je zabránění výstavby sídelních aglomerací 

v blízkosti dolů bez předchozího geologického průzkumu. Dalšími opatřeními jsou 
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nepřekračovat povolenou mez tonáţe nákladních vozidel, samozřejmě varování obyvatelstva, 

vyrozumění IZS a báňské záchranné sluţby apod. [19] 

Atmosférické poruchy 

 

Pod tím to pojmem se skrývá bouřlivé, prudké nebo větrné počasí a větrné smrště 

(vichřice, orkány, tornáda). Jako ţivelní pohromy nás však ohroţují i další klimatické vlivy – 

sucho, extrémní chlad či vedro, přílišné deště aj. 

V důsledku atmosférických poruch patří tyto pohromy k nejničivějším. Kromě 

bouřlivého větru a větrných smrští způsobují ničivé povodně, sesuvy a velké škody na 

zemědělské půdě, na stavbách, komunikacích, na majetku i ţivotech lidí.  

Zajistit ochranu před atmosférickými poruchami lze díky pokročilým 

meteorologickým technologiím. Dá se do jisté míry předvídat síla, čas a místo zásahu 

některých atmosférických poruch, následné varování obyvatelstva a vyrozumění IZS o jejím 

vzniku. [19] 

Vichřice  

Vznikají vyrovnáním rozdílů atmosférických tlaků v různých místech zemského 

vzdušného obalu. Proudění nastává z místa s vyšším tlakem vzduchu do místa s niţším tlakem 

vzduchu. Tomuto proudění se obecně říká vítr a rozdělujeme jej podle rychlosti. Pokud toto 

proudění ovzduší je větší neţ 18,3 m/s (78 Km/hod.) jedná se o vichřici. Pro určení stavu síly 

větru se pouţívá Beaufortova stupnice síly větru. [19] 

Bouřky  

Řadí se mezi tzv. elektrometeory, které vyzařují viditelný nebo slyšitelný projev 

atmosférické elektřiny. Bouřka je v podstatě extrémní projev atmosférické elektřiny a 

termické (tepelné) konvekce, jehoţ důsledky jsou elektrické, optické a akustické jevy 

v atmosféře. Rozlišujeme bouřky trontální a bouřky z tepla.  

V jarních měsících se setkáváme s frontálními bouřkami, které se vyskytují převáţně 

na studených frontách, ty rychle postupují a díky tomu je na jejich čele podporován prudký 

výstupný pohyb teplého vzduchu do výšky. Příchodem studené fronty s bouřkami na čele 

vţdy znamená prudkou, náhlou změnu počasí a při zemi silný, nárazový vítr, kroupy nebo 

intenzivní sráţky a také samotné bleskové výboje. Sráţky se taktéţ mohou vyskytovat i ve 

formě přívalových dešťů, které mohou vést k lokálním záplavám. Nejvyšší bouřková aktivita 

připadá na letní odpolední hodiny, kdy se od prohřáté země nejintenzivněji ohřívá vzduch, 

který následně stoupá a tvoří bouřková oblaka. V souvislosti s bouřkami často hovoříme i o 
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nárazovitém větru. V bouřkových mracích dochází na přední straně k intenzivnímu výstupu 

vzduchu a naopak na zadní straně dochází k propadům vzduchu, které mohou dosáhnout aţ 

zemského povrchu. [19, 22] 

Vedro a sucho s nedostatkem pitné vody 

 

Vznikají převáţně v letních měsících vlivem dlouhodobých nepříznivých klimatických 

podmínek nebo následkem havarijního zhoršení kvality vody. Obecně se projevují 

déletrvajícím suchým obdobím, sráţkových deficitem, poklesem úrovně a vydatnosti všech 

podzemních zdrojů. Zvýšený odpar vody ve vodních nádrţích vede k zátěţovým biologickým 

procesům (hnilobné procesy, růst vodních řas, přemnoţení mikroorganismů), které mají vliv 

na zhoršenou kvalitu vody. V důsledku toho dochází k nebezpečí epidemií lidí a zvířat, 

omezení nebo dokonce i zastavení výroby, zejména v potravinářském průmyslu. Dále dochází 

ke zvýšenému výskytu poţáru následkem vedra. [22] 

Sněhové kalamity a námrazy 

 

Při sráţení vodních par v zemské atmosféře při teplotách pod bodem mrazu, vznikají 

sublimací par malé krystalky, z nichţ se při dalším růstu v oblaku vytváří sněhové vločky. Ty 

pak dopadají na zemský povrch a vytvářejí závěje a sněhové jazyky vlivem silného, 

nárazového a dlouhotrvajícího větru. Námrazy vznikají desublimací vodní páry na silně 

ochlazovaných předmětech na zemském povrchu. Sněhové sráţky nebo námraza mají za 

následek narušení dopravního systému, poškození elektrického vedení a rovněţ můţe dojít 

k poškození lehkých staveb. [22] 

Zemětřesení 

 

Zemětřesení je krátkodobý rychlý pohyb vyvolaný náhlým přemístěním větších hmot 

v kůře a svrchním plášti Země, který se šíří formou zemětřesných vln na velké vzdálenosti. Je 

doprovázeno katastrofickými jevy, jako jsou sesuvy půdy, kamení a skalních bloků, ničivé 

příbojové vlny na mořském pobřeţí (tsunami), poţáry a epidemie. 

V České republice výrazné nebezpečí větších zemětřesení nehrozí, i kdyţ i u nás se 

vyskytují oblasti se slabou seismickou činností. Zemětřesení se měří pomocí seismografů, 

které stanovují veličinu magnitudo „M“, reprezentující velikost zemětřesení.  
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Nejdůleţitějším opatřením v oblasti ochrany před zemětřesením je seznámení 

obyvatelstva o účincích zemětřesení. V případě vzniku zemětřesení je zásadním opatřením 

také zabránění vzniku paniky, provádění ZaLP, poskytnutí humanitární pomoci. [19] 

 

V příloze 6 jsem uvedla, s jakými přírodními událostmi se na území města Ostravy 

nejvíce počítá. 

 

5.2.2 Technologické katastrofy 

 

Technologická katastrofa je nehoda spojená s technologiemi, které člověk vytvořil a 

nezpůsobil úmyslně. Můţeme dělit na tři základní skupiny: 

- průmyslové havárie (výbuch, poţár, únik plynů, otrava, chemické kaluţe, atd.), 

- dopravní havárie (silniční, ţelezniční, letecká, vodní), 

- různorodé havárie (exploze, poţár, atd.). 

Technologická katastrofa můţe nastat také jako důsledek ţivelní katastrofy. [22] 

Požáry  

 

Poţárem rozumíme kaţdé neţádoucí hoření, při němţ dochází ke škodě na 

materiálních hodnotách nebo které má za následek poranění (popálení) či v horším případě 

usmrcení osob. Poţárem můţeme povaţovat ve smyslu současně platných právních předpisů i 

neţádoucí hoření, při kterém sice nedošlo ke škodě, ale kde byly bezprostředně ohroţeny 

ţivoty a zdraví osob nebo materiální hodnoty. Na rozdíl od povodní či zemětřesení, kterým 

nelze aţ na výjimky zabránit, vzniká poţár v řadě případů z důvodu nedbalosti, neopatrnosti 

nebo úmyslem člověka.  

Hlavní prevence ochrany před poţárem, spočívá v dodrţování zásad poţární ochrany. 

Důleţité je vědět, kde se nachází hasící prostředky, hydranty, hlavní uzávěry plynu, vypínače 

elektrického proudu a hlavně únikové cesty z ohroţeného místa poţárem. [19] 

Výbuchy 

 

Jsou to náhlé MU s rychlou dobou průběhu a s krátkou dobou trvání, avšak se 

značným destruktivním účinkem. K výbuchu dochází při vzniku výbušné směsi plynů nebo  

par hořlavých kapalin nejčastěji se vzduchem a její iniciací. Oblaka hořlavých plynů i par v 

budovách mohou za určitých podmínek vybuchovat velmi intenzivně. 
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V uzavřeném prostoru je podmínkou vytvoření výbušné směsi a její iniciace. Výbuch 

mohou způsobit i směsi prachu se vzduchem a aerosolové směsi, jako je např. jemná mletá 

mouka, cukerný prach, uhelný prach, aerosoly velmi těkavých kapalin, rozemleté organické a 

anorganické látky. Iniciátorem se můţe stát elektrická jiskra, otevřený plamen, elektrostatické 

výboje, rozţhavené předměty apod. [22] 

Havárie s únikem nebezpečných látek 

 

Jedná se o katastrofy, které jsou převáţně způsobeny činností člověka, mohou být také 

výsledkem teroristických, kriminálních či vojenských akcí, avšak za určitých okolností 

mohou k únikům přispět i přírodní síly. K únikům nebezpečných látek můţe dojít v závodech 

a podnicích, v nichţ se vyrábějí, pracují, skladují nebo jinak pouţívají nebezpečné látky (např. 

chlor, čpavek (amoniak), HCl, benzín, nafta atd.). Současně můţe dojít k úniku nebezpečných 

látek při přepravě v cisternách a kontejnerech.  

Havárie s únikem radioaktivních látek (radiační havárie) jsou pro své specifické 

vlastnosti vyčleněny do zvláštní kategorie. Mají svou vlastní klasifikaci a jsou obsahem 

zvláštního zákona. 

Taktéţ k haváriím s únikem ropných látek (ropným haváriím) je přistupováno jako k 

samostatnému typu havárie, a to jednak z důvodů obrovské četnosti ropných havárií, jednak 

proto, ţe neznamenají bezprostřední ohroţení lidského ţivota (pokud nejsou doprovázeny 

poţárem či výbuchem), ale mají dalekosáhlý vliv na ţivotní prostředí. [19] 

Radiační havárie a nehody 

Nebezpečí radiační havárie pochází ze dvou zdrojů. Jsou to jednak jaderné zbraně 

hromadného ničení, jednak jaderné elektrárny, které pro výrobu elektrické energie vyuţívají 

štěpení jader atomů. V jaderných elektrárnách sice nehrozí jaderný výbuch, můţe však dojít k 

radiační havárii a následnému nekontrolovatelnému úniku radioaktivních látek. 

Zdravotní poškození vznikající ozářením lze posuzovat z různých hledisek. Jedná se 

např. o to, zda následky působení radioaktivity postihnou přímo ozářeného jedince nebo zda 

se projeví aţ v dalších generacích. 

Největším ohroţením při radiační havárii je působení záření γ (gama). Snadno proniká 

i materiály, ze kterých jsou zhotoveny prostředky individuální improvizované ochrany. 

Nejúčinnější ochranou proti jeho účinkům je zděný kryt. Proto prostředky individuální 

ochrany pouţíváme pouze krátkodobě při přesunu do krytu. 
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V případě bezprostředního ohroţení, pokud nejste chráněni účinněji, pouţijte 

improvizované prostředky ochrany osob. Tato opatření jsou stejná při ochraně proti 

radioaktivitě i při zamoření prostředí nebezpečnými chemickými látkami. [19] 

Úniky toxických látek 

Následkem úniku a šíření toxických látek můţe být smrt, nevratné poškození zdraví 

lidí, zamoření ţivotního prostředí, závaţné narušení hospodářské činnosti i nutnost evakuace 

obyvatelstva. K úniku dochází při poruchách zařízení nebo odchylkách od technologického 

procesu. Úniky z potrubí při výrobě nebo během přepravy jsou téměř vţdy nebezpečné pro 

ţivotní prostředí, např. pro vodní zdroje nebo pro zemědělskou půdu. [19] 

Rozsáhlé poruchy v energetických sítích 

Havárie v energetických sítích způsobují především poruchy a přerušení dynamického 

fungování sítí. Sítě se rozdělují na potrubní a kabelové (drátové) sítě. Potrubí můţe být 

narušeno korozí, mechanicky při stavební činnosti nebo v důsledku zvýšení tlaku přepravního 

média. Regulační stanice mohou být vyřazeny v důsledku poţáru nebo poruchou technologie. 

Nadzemní drátové vedení elektrické energie můţe být přerušeno v důsledku působení silných 

větrů, pádu předmětu, vytvořením námrazy. Trafostanice a rozvodny mohou být vyřazeny v 

důsledku poţáru nebo překročení dovolené zátěţe. Podzemní kabelové vedení elektrické 

energie a telekomunikací mohou být narušeny mechanicky při stavební činnosti. S tímto 

typem havárií je nutno počítat, neboť negativní projevy mohou mít citelný vliv na funkci 

infrastruktury a běţný ţivot obyvatelstva. Mohou také vyvolat další mimořádné události. 

Závaţný výpadek elektrického proudu má např. citelný dopad na výrobu, komunální 

sféru i obyvatelstvo. Nedostatek vody působí značné obtíţe výrobě, obyvatelstvu a 

znemoţňuje zásah při poţárech. [22] 

Hromadné nákazy 

Pro lidskou populaci můţe znamenat tato kategorie MU velké riziko vzniku masivního 

rozšíření určité choroby. To stejné platí u hromadné nákazy zvířectva, která se projeví jak na 

hospodářství, tak i na druhotném ohroţení lidského zdraví. Hromadné nákazy jsou v dnešní 

době často spojovány s hrozbou bioterorismu.  

Zdroje nákazy mohou být: 

- nemocný člověk nebo nosič (nemoc pouze šíří, sám ji netrpí), 

- infikované zvíře – hospodářské či volně ţijící (např. kousnutím, kontaktem), 
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- úmyslné rozšíření původce choroby v populaci (např. teroristickým činem). 

Opatření proti hromadným nákazám spočívá v preventivním výzkumu v oblasti 

lékařských věd, veterinářství. [19] 

Havárie v dopravě 

Doprava v sobě zahrnuje přesun (transport) osob, materiálů, surovin, strojů včetně 

zařízení po určených komunikacích na zemi, po vodě a ve vzduchu. Zvyšující se hustotou, 

četností a technickou sloţitostí dopravních systémů vzrůstá pravděpodobnost selhání a 

poruchy v dopravě díky tomu, ţe se transportní trajektorie častěji protínají a mají po 

transportních trasách vyšší hustotu. Další příčinou dopravních nehod mohou být špatné 

povětrnostní podmínky (především v zimě), nedbalost a nesprávná rozváţnost řidičů vozidel. 

Hlavní příčinou dopravních nehod v silniční přepravě je selhaní lidského faktoru 85%, 

technická závada na vozidle je zastoupena 5% a ostatní příčiny, jako jsou dopravní cesta a 

prostředí ve zbývajících 10%. 

Nejúčinnější opatření v oblasti dopravních nehod je aktivní ochrana, tzn. Registrace 

území s výskytem dopravních nehod a jejich monitoring. [19] 

Teroristický útok 

Terorismu je podle encyklopedie Dějiny 20. století autorů M. Fragonarda a A.-M. 

Fillipi-Codaccioniho lze terorismus charakterizovat jako: „Systematické páchání násilí k 

vyvolání strachu, umoţňujícího dosaţení politických cílů“. Jedná se o velmi sloţitý jev. 

Způsoby činnosti (atentáty, únosy, braní rukojmí atd.) bývají většinou podobné, zdroje a 

zaměření terorismu se však liší. [20] 

Primárním cílem teroristů je nepochybně násilné zastrašování co nejširší veřejnosti a 

nabourávání politického systému státu za pouţití ozbrojených útočných akcí. Důleţitou roli 

zde hraje moment překvapení, kterého teroristé dosahují výbornou informovaností a 

organizací. [21] Následkem působení těchto konfliktů dochází ve většině případů ke značným 

materiálním ztrátám napadených objektů a smrti obyvatelstva. 

Ochrana proti této události je velice obtíţná, jelikoţ nikdy nevíme, co a jak si terorista 

vybere pro provedení onoho činu. Proto jsou zpracovávány krizové plány všech důleţitých 

státních, kulturních, průmyslových a společenských center. [21] 
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V příloze 7 jsem uvedla, s jakými antropogenními událostmi se na území města 

Ostravy počítá, které nejsou aţ tak časté jako např. povodně, silniční havárie, poţár, atd. 

Jedná se taková rizika, která se mohou vyskytovat např. 1 x 1 rok či 1 x 10 let. 

 

5.3 Nejzávažnější hrozby pro 21. století 

Největší hrozbou pro 21. století, byl do listopadu 2010 povaţován současný terorismus 

a zejména jeho moţnosti při pouţití prostředků hromadného ničení. Podle samitu NATO je 

v současnosti největší hrozbou šíření zbraní hromadného ničení, dnes všeobecně nazývaných 

CBRNE (chemických, biologických, radiologických, nukleárních a výbušných látek). 

Kontrola šíření těchto zbraní závisí na tom, jak obtíţné je tyto zbraně vyrobit a jak snadno lze 

tyto zbraňové systémy detekovat. Vývoj jaderných zbraní je nejobtíţnější a nejdraţší.  

Naopak v případě materiálů pro výrobu chemických a biologických zbraní má většina 

potřebného vybavení také široké civilní aplikace, a proto je výroba těchto zbraní mnohem 

obtíţněji kontrolovatelná. 

Další váţnou hrozbou pro 21. století jsou globální změny klimatu, které intenzivně 

zvyšují nejen četnost ţivelních pohrom a katastrof, ale i jejich dopady na obyvatelstvo včetně 

negativních sociálních jevů. Všechny vyspělé státy světa proto budují účinné systémy pro 

zabezpečení ochrany obyvatelstva. Avšak ani ty nejvyspělejší a nejbohatší státy si nemohou 

dovolit zabezpečit ochranu obyvatelstva pro maximální moţné dopady pohrom a katastrof na 

plně profesionální bází a stále častěji vyuţívají sil a prostředků organizovaných na principu 

dobrovolnosti. Nejčastěji se jedná o sdruţené či integrované systémy. [30] 
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6 Dopady mimořádných událostí, pohrom a katastrof ve 

světě 

Podle světových statistik výskytů mimořádných událostí, pohrom a katastrof jsem 

zjistila, ţe přírodní ţivly jsou nejničivějšími MU v celosvětovém měřítku. Mezi nejčastěji se 

vyskytující MU a zároveň s největšími dopady na ţivotech a majetku jsou zemětřesení, 

rozsáhlé povodně a záplavy a hurikány. 

V loňském roce 2010 si přírodní katastrofy vyţádaly 295.000 obětí na ţivotech, coţ je 

nejhorší bilance od roku 1983. Celkově bylo ve světě zaznamenáno 950 pohrom. Přírodní 

katastrofy loni způsobily také hospodářské škody v celkové výši 130 miliard dolarů (přes 2,4 

bilionu korun). Pro pojišťovny byl rok 2010 co do objemu vyplaceného pojistného kvůli 

přírodním pohromám šestý nejnákladnější od roku 1980.  

Nejkatastrofálnější rozměry mělo loni zemětřesení na Haiti s více neţ 220.000 oběťmi 

na ţivotech. Za poslední stovku let bylo horší jen zemětřesení v Číně v roce 1976. Ve městě 

Tchang-šan a okolí na severovýchodě země tehdy zahynulo 242.000 lidí.  

Mnoho zemí světa loni potrápily ţivelní pohromy způsobené rozmary počasí, 

především bouřemi a následnými záplavami. Výjimkou nebyla ani Česká republika s letními 

bleskovými povodněmi zejména na severu Čech. 

Z celkového počtu loni zaznamenaných přírodních katastrof jich na události 

povětrnostního rázu připadlo 90 procent. Mezi ty, které měly nejhorší následky, lze přiřadit 

vlnu veder, která od července do září vyvolávala rozsáhlé poţáry lesního porostu v Rusku a 

záplavy, které v Pákistánu zhruba v tutéţ dobu napáchaly velké škody. Meteorologové 

zaznamenali také intenzivní sezonu hurikánů, které se kupodivu vyhýbaly pobřeţí USA. 

V posledních 30 letech se kaţdoročně v průměru stalo 615 přírodních pohrom, které si 

vyţádaly v průměru 66.000 mrtvých a napáchaly škody ve výši 95 miliard dolarů. Ve všech 

těchto statistikách byl tedy loňský rok vysoce nadprůměrný. [23] 

Ničivé bouře, rozsáhlé záplavy, dlouhotrvající sucha, hurikány a nezvladatelné poţáry 

překonávají rekordy mnohdy staré i několik tisíc let. Podle všech prognóz je trend jasný: 

„Zemi budou i nadále a se zvyšující se silou pustošit rozbouřené ţivly.“ 
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7 Ochrana obyvatelstva 

Ochrana člověka, jeho ţivota, zdraví a majetku je v právním a demokratickém státě 

jedním z prioritních cílů státní politiky. Významnou roli v této souvislosti sehrává civilní 

obrana (ochrana), jejíţ úkolem je zajišťovat v případě pohrom, katastrof a ozbrojeného 

konfliktu ochranu ţivota, zdraví a majetku občanů včetně ţivotního prostředí. CO 

zabezpečuje v době míru kromě přípravných opatření pro období válečného stavu i 

připravenost a akceschopnost jednotek, útvarů a organizací CO pomoc k ochraně obyvatelstva 

proti účinkům přírodních, průmyslových a jiných pohrom a katastrof. [3]   

Úkoly ochrany obyvatelstva 

Úkoly ochrany obyvatelstva (civilní ochrany) podle čl. 61 odstavec 1. „Dodatkového 

protokolu I“ zahrnují následující základní činnosti: 

 hlásná sluţba - varování, vyrozumění, informování, 

 evakuace - souhrn opatření směřující k organizovanému přemístění osob, 

hospodářských zvířat a věcných prostředků z ohroţeného prostoru, 

 organizování a poskytování úkrytů - představuje souhrn organizačních a technických 

opatření k zabezpečení ukrytí obyvatelstva, 

 záchranné práce - představují souhrn nezbytných činností k záchraně osob, majetku, 

kulturních hodnot společnosti a ochrany ţivotního prostředí, 

 zdravotnické sluţby včetně první pomoci a také náboţenská pomoc - vyhledávání 

raněných a postiţených osob, poskytování první zdravotní a lékařské pomoci a odsun 

raněných do zdravotnických zařízení, 

 boj s poţáry - záchrana osob a věcných hodnot v případě přímého nebo nepřímého 

ohroţení poţárem, ochranu před poţáry a jejich likvidaci,  

 zjišťování a označování nebezpečných oblastí - průzkum, vytyčení a označení 

zasaţených prostorů, 

 dekontaminace a podobná ochranná opatření - odstranění toxických, radioaktivních a 

biologických látek pod hodnoty přípustných normami, 

 poskytování nouzového ubytování a zásobování - je součást nouzového přeţití, 
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 okamţitá pomoc při obnově a udrţování pořádku v postiţených oblastech - vytýčení a 

uzavření zasaţených prostorů, zamezení vstupu nepovolaných osob, zabezpečení 

střeţení celé oblasti, 

 okamţitá oprava nezbytných veřejných zařízení - představuje rychlou obnovu 

základních funkcí kritické infrastruktury, 

 bezodkladné pohřební sluţby - spočívají v shromaţďování, identifikaci a odvozu 

zemřelých osob, 

 pomoc při ochraně předmětů nezbytných k přeţití - zabezpečení střeţení věcných 

prostředků nezbytných pro nouzové přeţití, 

 doplňující činnosti nezbytné ke splnění výše uvedených úkolů včetně plánování a 

organizování, zabezpečení prostředky individuální ochrany, plánování a příprava 

odborného personálu včetně přípravy příslušných pracovníků odpovědných orgánů, 

příprava občanů k sebeochraně a vzájemné pomoci, materiální a finanční zabezpečení. 

[3]   

 

7.1 Opatření k ochraně obyvatelstva  

 

Uţ od pradávna se lidstvo muselo v zájmu své existence vypořádat s různými 

neočekávanými mimořádnými událostmi, které ohroţují ţivoty a zdraví obyvatel. Takovými 

událostmi mohou být ţivelní pohromy (záplavy a povodně, poţáry, vichřice, sesuvy půdy, 

sněhové laviny, zemětřesení), havárie s únikem nebezpečných látek do ţivotního prostředí 

(havárie v chemických provozech a skladech, radiační havárie, ropné havárie) a další, které 

mohou ohrozit ţivoty, zdraví obyvatel a způsobit velké materiální škody.  

Ke zmírnění následků těchto událostí a zabezpečení ochrany obyvatelstva je 

připravenost města na tyto MU. Mezi tato základní zabezpečení k ochraně obyvatelstva patří 

varování osob, evakuace osob, ukrytí obyvatelstva, zajištění nouzové přeţití obyvatel. [4, 9]  

 

7.1.1 Varování a vyrozumění  

 

Jedním z hlavních způsobu zabezpečení před hrozícím nebezpečím je včasné a 

správné provedení varování a poskytnutí prvotních tísňových informací. Jedná se o jednu ze 

základních podmínek úspěšné realizace opatření na ochranu obyvatelstva. Při hrozbě 

mimořádné události nebo po jejím vzniku je rovněţ důleţité zabezpečit vyrozumění sloţek 
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IZS a jejich příslušníků, pracovníků orgánů státní správy a samosprávy a dalších orgánů a 

institucí v potřebném rozsahu. 

Nejrychlejším způsobem varování velkého počtu osob, je houkání dálkově ovládaných  

sirén, které dokáţou přenášet i mluvené slovo. [9] 

V celé ČR je zaveden pouze jeden varovný signál „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA” pro 

varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události. Signál je vyhlašován 

kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund. Můţe být opakován třikrát za sebou 

v tříminutových intervalech. Po zaznění signálu je třeba věnovat zásadní pozornost mediálním 

informacím. V těchto informacích budou obsaţeny podrobné údaje o události a uvedeny 

konkrétní postupy činnosti ohroţených obyvatel. [9] 

 

7.1.2 Evakuace 

 

Evakuace je jednou z nejúčinnějších a nejrozšířenějších opatření, která se pouţívají při 

ochraně obyvatelstva, hospodářského zvířectva a věcných prostředků v daném pořadí priority, 

před případnými následky hrozících nebo vzniklých MU. Evakuace je prováděna z míst 

ohroţených MU do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a 

stravování. Evakuace je mimořádné opatření, pouţívané v případech, kdy jiţ nelze účinnou 

ochranu obyvatelstva zabezpečit jiným způsobem. [9] 

 

7.1.3 Ukrytí  

 

Ukrytím rozumíme vyuţití úkrytů civilní ochrany a jejich vhodných prostorů, které se 

stavebními a jinými doplňkovými úpravami přizpůsobují k ochraně obyvatelstva. Ukrytí 

obyvatelstva se při MU na území měst a obcí zajišťuje v improvizovaných a ve stálých 

úkrytech.  

Improvizované úkryty (IÚ) jsou předem vytypované optimálně vyhovující prostory, 

které se vybírají ve vhodných částech budov, které budou svépomocně upravovány PaFO, 

k získání jejich ochranných vlastností s vyuţitím materiálu z místních zdrojů, finančních 

prostředků a fyzické práce. V období mimo nebezpečí slouţí tyto prostory ke zcela jiným 

účelům neţ je ukrývání osob. IÚ se budují k ochraně obyvatelstva v případě vyhlášení 

krizových stavů (stav nebezpečí nebo nouzový stav či stav ohroţení státu nebo válečný stav) a 

o proti účinkům světelného a tepelného záření, pronikání radiace, kontaminace radioaktivním 

prachem a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení.  

http://www.hzsmsk.cz/index.php?a=cat.54
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Svépomocné budování IÚ za krizových stavů spočívá v provedení navrţených 

technických řešení k přizpůsobení vybraného prostoru k ukrytí osob (jako zvýšení ochranných 

vlastností stavby, zabezpečení větrání, těsnění, vnitřní vybavení). Pro vybudování IÚ se 

zpracovává základní list IÚ, ve kterém musí být provedení technických řešení zakresleno. [1, 

2]  

Stálé úkryty (SÚ) slouţí k ukrytí obyvatelstva a tvoří je trvalé ochranné prostory 

v podzemní části staveb nebo stavby samostatně stojící. Jedná se tedy o objekty určené přímo 

pro účely ukrytí a jsou také proto vhodně zařízeny a vybaveny. Stálé úkryty se rozdělují na: 

 stále tlakově odolné úkryty, 

 stálé tlakově neodolné úkryty, 

 ochranné systémy podzemních dopravních staveb. 

Základní charakteristikou stálých úkrytů je ta, ţe jsou vybaveny odpovídajícím 

filtroventilačním zařízením, zajišťují tlakovou odolnost 50 – 200 kPa a plynotěsnost. Taktéţ 

umoţňují provoz po dobu aţ 3 dnů. [1, 2] 

  

7.1.4 Individuální ochrana 

 

K individuální ochraně obyvatelstva před účinky nebezpečných škodlivin při MU se 

vyuţívají prostředky improvizované ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těla.  Jedná se o 

jednoduché pomůcky, které si občané připravují svépomocí z dostupných prostředků a které 

omezeným způsobem nahrazují prostředky individuální ochrany. 

Dle vyhlášky MV č.380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva,  

je cílem zpracovaného Plánu individuální ochrany na území Moravskoslezského kraje 

zabezpečení prostředků pro děti od narození do 18 let věku, respektive do ukončení úplného 

středního vzdělání, nebo úplného středního vzdělání v souvislém denním studiu a pro jejich 

doprovod, a dále pro osoby umístěné ve zdravotnických a sociálních zařízeních s 

doprovodem. [9] 

 

7.1.5 Nouzové přežití 

 

Nouzové přeţití je řešeno na základě zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému a vyhlášky MV č.328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení 

IZS a je rozpracováno v Plánu nouzového přeţití jako součást havarijního plánu kraje. Je 

http://www.hzsmsk.cz/index.php?a=cat.55
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součástí hlavních opatření ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech a krizových 

situacích, kterými jsou zejména ţivelní pohromy, technologické havárie, epidemie a jiné.  

Pro některé typy nepředvídatelných mimořádných událostí jsou připraveny prostředky 

k nouzovému přeţití postiţeného obyvatelstva, a to na centrální, krajské a územní úrovni. [1, 

3]  
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8  Historie statutárního města Ostravy 

Ostrava své jméno dostala podle řeky Ostravice, která město rozděluje na moravskou a 

slezskou část. Základ slova Ostrava znamená „ostře, rychle, bystře tekoucí řeku“. Osídlení 

území je doloţeno uţ ve starší době kamenné, kdy si tu svá tábořiště dělali lovci mamutů. 

Statut města získává Ostrava před rokem 1279. Nově budované město se stalo střediskem pro 

biskupské vesnice v okolí. Ve 2. polovině 14. stol. byly vybudovány městské hradby. V roce 

1437 pak byla Moravská Ostrava definitivně začleněna do hukvaldského panství. 

V první polovině 16. století postavení Ostravy posílilo díky rozvoji řemeslné výroby, 

především soukenictví, tkalcovství a krejčovství. Významnou sloţkou hospodářství se stalo 

výnosné rybnikářství. Do ţivota Moravské Ostravy nepříznivě zasahovaly vedle vojenských 

taţení ţivelné katastrofy – povodně a poţáry. V roce 1625 zemřela asi polovina obyvatel 

v důsledku morové epidemie. Za třicetileté války patřila Moravská Ostrava k nejvíce 

postiţeným městům v českých zemích. 

Zlomové pro vývoj Ostravska a oţivení hospodářského ţivota byl objev uhlí v roce 

1763 v údolí Burňa v Polské Ostravě. Jeho výskyt o čtyři roky později potvrdil báňský 

odborník Jan Jakub Lutz. Přesto s pravidelnou těţbou se začalo aţ v roce 1787. Prudký růst 

aglomerace nastartovalo v roce 1828 zaloţení ţelezáren ve vsi Vítkovice olomouckým 

arcibiskupem Rudolfem Habsburským. Napojení na Severní dráhu Ferdinandovu v roce 1847 

prostřednictvím nádrţí ve Svinově a Přívoze způsobily, ţe se Ostrava ve druhé polovině 19. 

století stala jedním z nejvýznamnějších průmyslových středisek rakousko-uherské monarchie. 

Svou pozici si udrţela aţ do rozpadu monarchie. Vzrůstající poptávka hutních podniků po 

uhlí způsobila nárůst těţby. Na počátku třicátých let 19. století se Ostravsko podílelo 13-ti 

procenty na uhelné těţbě v českých zemích, zatímco v osmdesátých letech to bylo jiţ 37 

procent. 

V lednu 1924 vznikla tzv. Velká Ostrava, která přinesla sloučení sedmi moravských 

obcí v jeden celek (Moravská Ostrava, Přívoz, Mariánské Hory, Vítkovice, Hrabůvka, Nová 

Ves a Zábřeh nad Odrou). To výrazně ovlivnilo stavební vývoj města. Ţivot města byl 

v letech 1929-1934 výrazně zasaţen světovou hospodářskou krizí. Po roce 1945 a v průběhu 

padesátých let 20. století se Československo orientovalo na rozvoj hornictví, ocelářství a 

dalších oborů těţkého průmyslu. Jeho centrem se stala právě Ostrava, v té době nazývána 

„město uhlí a ţeleza“ nebo také „ocelové srdce republiky“. V roce 1949 se začalo se stavbou 
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rozsáhlého průmyslového komplexu Nová huť v Ostravě - Kunčicích. Masivní podpora 

těţkého průmyslu znamenala příliv nových pracovních sil do Ostravy a okolí.  

Po roce 1989 došlo k velkým politickým a hospodářským změnám. V důsledku 

restrukturalizace průmyslu byla razantním způsobem utlumena důlní činnost. Poslední vozík 

uhlí vyvezený 30. června 1994 z jámy Odra v Přívoze, ukončil více neţ dvě století trvající 

dějiny aktivního důlního podnikání v Ostravě. Vítkovické vysoké pece, které tvoří výraznou 

městskou dominantu, vyhasly v roce 1998. Ve Vítkovicích se začali orientovat na 

strojírenskou výrobu. Na území města se ocelářství soustředilo do Nové huti (dnes 

ArcelorMittal). 

Ţivot města a mnoha jeho obyvatel dramaticky zasáhla povodeň z července 1997, 

označovaná jako „tisíciletá voda“. Škody způsobené nejrozsáhlejší povodní v historii Ostravy 

byly odhadnuty na více neţ čtyři miliardy korun. Od roku 2000 se Ostrava stala sídelním 

městem nově vzniklého Ostravského, dnes Moravskoslezského kraje. [8] 
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9 Charakteristika města Ostravy 

Metropole Moravskoslezského kraje je rozlohou třetím největším městem republiky a 

třetím v pořadí podle počtu obyvatel. Ostrava se oproti jiným regionům liší určitými 

zvláštnostmi, způsobenými vysokou koncentrací průmyslu, hustou zástavbou a specifickými 

podmínkami Ostravské pánve. Město je architektonicky ojedinělá hlavně svým industriálním 

dědictvím, budovami v místech uhelných dolů a ţelezáren.  

Od roku 2000 se Ostrava stala sídelním městem Ostravského, dnes 

Moravskoslezského kraje. Papeţskou bulou Ad Christifidelium spirituali vydanou Janem 

Pavlem II. v květnu 1996 se stala i sídelním městem ostravsko-opavské diecéze. Bazilika 

Boţského Spasitele byla povýšena na katedrálu. [10] 

 

Základní údaje 

 Znak: 

 

 Kraj:     Moravskoslezský kraj 

 Okres:       Ostrava - město 

 Rozloha:     214 km
2
  

 Počet městských obvodů:   23 

 Průměrná nadmořská výška:   227 m n. m. 

 Zeměpisná výška:   E 18° 14' 46.315 

 Zeměpisná délka:   N 49° 48' 50.689 

 Počet obyvatel:    310 464 (k 1. 1. 2011) 

 Hustota osídlení:    1500 obyvatel/km
2
  

 v obci je evidováno:   37 částí obcí 

 adresy v obci mají PSČ v rozsahu:  700 30 aţ 725 29 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostravsk%C3%A1_p%C3%A1nev
http://www.ostrava.cz/jahia/Jahia/lang/cs/pid/875
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 Průměrná roční teplota:   + 8 °C 

 Adresa magistrátu:    Prokešovo náměstí 1803/8 

729 30  Ostrava 

 Oficiální webové stránky:  www.ostrava.cz 

 

9.1 Geografická charakteristika Ostravy 

Ostrava (polsky Ostrawa, německy Ostrau) je statutární město na rozhraní Slezska a 

Moravy na severovýchodě České republiky, poblíţ hranice s Polskem. 

Ostrava má výhodnou strategickou polohu, nacházející se 10 kilometrů jiţně od státní 

hranice s Polskem a 50 kilometrů západně od hranice se Slovenskem. Od hlavního města 

Prahy je vzdálena 360 km, 170 km od Brna, 90 km od polských Katovic, 310 km od Vídně.  

Město leţí na březích řeky Ostravice s výhledem na Beskydy. Ta dělí Ostravu na 

Moravskou Ostravu a Slezskou Ostravu. Protékají jí rovněţ řeky Odra, Opava a Lučina. 

Ze severu na jih (Antošovice – Nová Bělá) měří Ostrava 20,5 km, z východu na západ 

(Bartovice – Krásné Pole) 20,1 km. Délka místních komunikací činí 828 km. [10] 

 

9.2 Demografická charakteristika  
 

Ostrava má k 1. lednu 2011 okolo 310 464 obyvatel, kteří ţijí ve 23 městských 

obvodech, v příloze 1 je mapa rozloţení městských obvodů statutárního města Ostravy. 

Hustota osídlení v městě je okolo 1505 obyvatel/km
2
. 

V grafu 1 jsou uvedeny údaje o počtu obyvatel v Ostravě v období 2005 – 2011.  

V tabulce 2 jsem uvedla počty obyvatel dle městských obvodů (počty obyvatel jsou 

uvedeny k 1. 1. 2011). [10]  

Graf 1:  Vývoj počtu obyvatel v Ostravě 

http://www.ostrava.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pol%C5%A1tina
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Statut%C3%A1rn%C3%AD_m%C4%9Bsto
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moravsko-slezsk%C3%A1_hranice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Moravsko-slezsk%C3%A1_hranice
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
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Z grafu je zřejmé, ţe počet obyvatel ve statutárním městě Ostrava má sestupnou 

tendenci. 

Tabulka 2: Počty obyvatel dle městských obvodů [10] 

Počet obyvatel přihlášených k pobytu na území statutárního města 

Ostrava k 1. 1. 2011 

Městské obvody 

občané 

mladší 15 

let 

občané od 

15 let 

celkem 

občanů 
Cizinci 

celkem 

obyvatel 

Hošťálkovice 217 1 368 1 585 7 1 592 

Hrabová 465 3 178 3 643 99 3 742 

Krásné Pole 357 2 149 2 506 31 2 537 

Lhotka  190 1 005 1 195 8 1 203 

Mariánské Hory a 

Hulváky 1 725 10 741 12 466 466 12 932 

Martinov 133 985 1 118 10 1 128 

Michálkovice 451 2 653 3 104 43 3 147 

Moravská Ostrava a 

Přívoz 5 325 34 063 39 388 1 981 41 369 

Nová Bělá 257 1 478 1 735 34 1 769 

Nová Ves 111 559 670 27 697 

Ostrava – Jih 13 810 94 507 108 317 4 043 112 360 

Petřkovice 396 2 598 2 994 22 3 016 

Plesná 189 1 134 1 323 16 1 339 

Polanka nad Odrou 671 4 088 4 759 35 4 794 

Poruba 8 130 60 545 68 675 1 183 69 858 

Proskovice 187 1 043 1 230 7 1 237 

Pustkovec 190 1 039 1 229 12 1 241 

Radvanice a Bartovice 965 5 577 6 542 258 6 800 

Slezská Ostrava 3 326 17 283 20 609 859 21 468 

Stará Bělá 584 3 203 3 787 33 3 820 

Svinov 565 3 838 4 403 117 4 520 

Třebovice 233 1 612 1 845 25 1 870 

Vítkovice 1 319 6 060 7 379 646 8 025 

Celkem 39 796 260 706 300 502 9 962 310 464 
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9.3 Klimatická charakteristika  

Díky svému umístění v Moravské bráně spadá Ostrava do teplé klimatické oblasti s 

průměrnou nadmořskou výškou 210 m n. m., která svědčí řadě druhů fauny a flóry typických 

pro střední Evropu. Převládající směr větrů je jihozápadní. Typické pro Ostravu jsou 

specifické podmínky Ostravské pánve. Díky tomu zde panuje klima s horkými, vlhkými léty a 

mírnými zimami. Průměrná roční teplota je 10,2 °C (leden: −1,2 °C, červenec: 23,5 °C) s 

ročním průměrem sráţek kolem 580 mm. [8, 10] 

 

9.4 Ekologie 
 

Ostrava patří z hlediska kvality ţivotního prostředí mezi nejzatíţenější regiony v ČR. 

V minulosti byly poškozeny všechny sloţky ţivotního prostředí. V současnosti mezi 

nejzávaţnější problémy patří staré ekologické zátěţe v lokalitách bývalých i dosud 

provozovaných průmyslových podniků, kontaminace půdy, následky těţby uhlí a jejího 

útlumu (devastace území, výstup důlních plynů) a znečištění ovzduší v důsledku koncentrace 

zdrojů a zvyšující se intenzity dopravy. 

Od roku 1990 došlo k výraznému zlepšení stavu ţivotního prostředí důsledkem 

poklesu průmyslové výroby a značným investicím do environmentálních opatření. V kraji 

vzniká velké mnoţství průmyslových a komunálních odpadů. Likvidace odpadů je 

zajišťována převáţně ukládáním na skládky. 

V důsledku intenzifikace stávajících a výstavby nových čistíren odpadních vod 

dochází k sníţení znečištění odpadních vod, avšak čištění a odvádění odpadních vod je stále 

nedostatečné. Vodní toky i přes značné zlepšení mají nadále vysoký stupeň znečištění. 

Hlavním faktorem, který se vymyká celkovému zlepšování stavu ŢP, jsou vlivy 

narůstající automobilové dopravy (emise, hlučnost). [8] 

 

9.5 Přehled možných ohrožujících objektů na území města 

 

V tabulce 3 jsou vyjmenovány potenciální objekty, které by mohly ohrozit území 

města Ostravy a jeho blízké okolí podle zákona o poţární ochraně.   

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Moravsk%C3%A1_br%C3%A1na
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_Evropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ostravsk%C3%A1_p%C3%A1nev
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Tabulka 3: Provozovatelé činností s vysokým požárním nebezpečím (dále jen "VPN") 

podle § 4 odst. 3 zákona o požární ochraně [9] 

Název provozovatele 

P
o

če
t 

či
n

n
o

st
í 

s 

V
P

N
 

p
ís

m
. 

§
 4

 

o
d

st
. 

3
 

zá
k

o
n

a
 o

 

P
O

 

Název provozu nebo objektu 

VÍTKOVICE a.s. 1 b) 

provoz kulových zásobníků 

120 tis. T 

ArcelorMittal Ostrava a.s. 19 a) chemický provoz koksovny, 

sklad topného oleje, skald 

olejů  

b) plynojem, kyslíkárna 

c) výtlačné stanice plynu, 

čistírny plynu 

MG Odra Gaz a.s. 1 b) Kyslíkárna 

OKD, OKK, a.s. - Koksovna Jana Šverma  4 a) výroba benzolu, kondenzace 

b) plynojem a turbovna, 

kompresorovna a odsíření  

OKD, OKK, a.s. - Koksovna Svoboda  3 a) výroba čpavku, benzenu 

b) plynojem, kompresorovna, 

turbovna, odsíření 

ČEZ Energetické sluţby, s.r.o. 2 b) 2 plynojemy 

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s  1 b) jímání konvertorového 

plynu 

Borsodchem MCHZ a.s. 4 a) výroba anilinu, 

nitrobenzenu, kys. dusičné, 

sklad hořlavin A-bloku  

1 b) výroba vodíku 

DUKOL Ostrava, s.r.o. 1 a) výroba, sklad hořlavých 

kapalin (formaldehyd) 

LINDE Vítkovice a.s. 1 b) Kyslíkárna 

OKD, a.s., o.z. Zásobování 1 a) výroba bionafty 

TESCO STORES ČR a.s. 1 

a) 

čerpací stanice pohonných 

hmot 

MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. 1 a) čerpací stanice pohonných 

hmot 

AUTOMONT CSW, spol. s r.o. 1 

a) 

čerpací stanice pohonných 

hmot 
Shell Czech Republic a.s. 1 b) Benziny 

 

V tabulkách 4 – 6 jsou dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií, 

rozděleny firmy podle skup a druhu nebezpečných látek nacházejících se na území podniků ve 

statutárním městě Ostrava, které by mohly území ohrozit. 
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Tabulka 4: Objekty skupiny "B" [9] 

   Název provozovatele Druh nebezpečných látek 

BorsodChem MCHZ s.r.o. - Mariánské Hory 
amoniak, anilín, benzen, 

nitrobenzen 

OKD, Ostravsko-Karvinské koksovny, a.s. - Přívoz, 

Mariánské Hory a Hulváky 

koksárenský plyn a benzol 

ArcelorMittal Ostrava, a.s. – Kunčice koksárenský plyn, vysokopecní 

plyn a benzol 

Energetika Vítkovice, a.s. – Vítkovice koksárenský plyn, 

konvertorový plyn 

DUKOL Ostrava, s.r.o. – Mariánské Hory methanotl, formaldehyd 45% 

EXPLOSIA, a.s. Krmelín - na katastru Ostravy sklady výbušnin 

PA Resins Ostrava, s.r.o. – Mariánské Hory ve výstavbě 

     Tabulka 5: Objekty skupina "A" [9] 

   Název provozovatele Druh nebezpečných látek 

LINDE TECHNOPLYN, a.s. – Vítkovice technický plyn 

LINDE GAS, a.s. – Kunčice  technický plyn 

LINDE VÍTKOVICE, a.s., provoz acetylénka, Hulváky acetylén, aceton 

MG Odra Gas, s.r.o. Vratimov - v katastru okresu 

Frýdek - Místek, provoz Kunčice 

Acetylén 

 

MG Odra Gas, s.r.o., provoz kyslíkárna Vratimov technický plyn 

VÍTKOVICE, a.s. a VÍTKOVICE STEEL, a.s. kyslík, konvertorový plyn a 

karbid vápníku 

  Tabulka 6: Další objekty skladující nebezpečné látky [9] 

   Název provozovatele Druh nebezpečných látek 

MILKAGRO, a.s. - Masokombinát Martinov Amoniak 

Zimní stadion SAREZA – Poruba Amoniak 

VÍTKOVCE ARÉNA, a.s. - Palác kultury a sportu – 

Zábřeh 

Amoniak 

Praţské pivovary, o.z. Pivovar Ostravar - Moravská 

Ostrava  

Amoniak 

PROMT, a.s. Moravskoslezské drůbeţářské závody – 

Martinov 

Amoniak 

Mlékárna Kunín, a.s. – Martinov Amoniak 

SAREZA a.s., krytý bazén - Poruba  Chlór 

SAREZA a.s., letní koupaliště - Poruba  Chlór 

OVaK, a.s., úpravna vody - Nová Ves Chlór 

FN Ostrava, Čistírna odpadních vod, Poruba Chlór 
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Havárie s únikem nebezpečných látek, které jsou pouţívány, skladovány, 

zpracovávány nebo vyráběny ve vyjmenovaných podnicích v tabulkách 4, 5 a 6 mají na území 

statutárního města Ostravy různé dopady. Havárie se mohou projevovat únikem 

nebezpečných látek, poţárem či výbuchem, ohroţující blízké okolí, poškození či ohroţení 

zdraví a ţivoty obyvatelstva, zvířat, kontaminací pitné vody a potravin nebo škodou na 

majetku. Rozsah havárie je závislý na charakteru uniklé látky, plyn – rozptyl, kapalina – 

průsak a odtok. [16, 17] 

 

9.6 Doprava 

Doprava v městě Ostrava je rozmanitá a lze se po i přes město dopravovat různě.   

9.6.1 Silniční doprava  

Významným dopravním uzlem a hlavní křiţovatku Moravskoslezského kraje, 

představuje Ostrava. Město je napojeno na hustou a kvalitní síť silnic I. třídy, propojující 

města této aglomerace a sousední regiony. Městská silniční komunikační síť přesahuje délku 

tisíc kilometrů. 

Současnou hustou silniční síť dále doplňuje dálnice D1, trasovaná ve směru od 

napojení na stávající evropskou dálniční síť u Brna, přes Ostravu, která naváţe hraničním 

přechodem Veřňovice – Gorzyczki na polskou dálnici A1 směřující přes Katovice na Gdaňsk 

(Helsinki). [10] 

9.6.2             Železniční doprava  

Ostrava má 5 ţelezničních nádraţí. Nejvýznamnějším je Ostrava - Svinov, které 

v posledních letech prodělalo velké změny v modernizaci. Ostravské hlavní nádraţí se 

nachází v městské části Přívoz a do provozu bylo poprvé uvedeno v roce 1976.  

  Dalšími jsou nádraţí Ostrava-střed, Ostrava - Vítkovice a Ostrava - Kunčice. 

Z nádraţí Ostrava - Svinov vychází také důleţitá ţelezniční trať ve směru na Opavu, nádraţím 

Ostrava-střed projíţdějí především vlaky ve směru na Frýdek - Místek a do pohoří Beskyd. 

Od konce roku 2007 je v provozu i nová ţelezniční stanice Ostrava – Stodolní, u Stodolní 

ulice, která výrazně zrychlí přepravu ve směru na Havířov. Další dvě ţelezniční stanice 

Ostrava - Třebovice a Polanka nad Odrou mají pro dopravu menší význam.           
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Ostrava je spojena s Prahou denně také šesti aţ sedmi páry spojů vlaky Supercity 

„Pendolino“, které nabízí vysoký komfort a rychlost přepravy a navazují na sluţby Českých 

aerolinií. [10] 

9.6.3 Letecká doprava  

Mezinárodní Letiště Leoše Janáčka Ostrava je vzdáleno 25 km od centra Ostravy. 

Historie největšího regionálního letiště v České republice se vzletovou a přistávací dráhou s 

parametry 3 500 x 63 m a kapacitou více neţ milionu ročně přepravovaných osob sahá aţ do 

počátku 20. století. Oficiální civilní letový provoz zde byl zahájen v roce 1959. 

Letiště zajišťuje vnitrostátní i mezinárodní lety (s pravidelnými linkami do Prahy, 

Vídně a Mnichova), plánované i neplánované a je vybaveno pro odbavování leteckého 

nákladu, včetně skladových zařízení. Lety jsou doplňovány vojskovými přelety, účelovou 

leteckou dopravou bezpečnostních sborů, záchranných sluţeb, sportovními a individuálními 

provozovateli letedel. Letiště je dobře dostupné silniční a veřejnou dopravou.   

Hustota letového provozu je úměrná osídlení statutárního města Ostravy a odpovídá 

trase mezinárodního letového koridoru, přičemţ nebezpečné oblasti při startech a přistávání 

letadel jsou v blízkém okolí letiště. [10] 

 

9.6.4 Cyklistická doprava 

Cyklistická doprava v Ostravě se začíná výrazněji rozvíjet po r. 1989 v souvislosti s 

rozvojem obchodu a sluţeb v této oblasti a s celosvětovým boomem cyklistiky jako druhu 

rekreační aktivity. Jiţ předtím bylo jízdní kolo pouţíváno jako dopravní prostředek k cestě za 

prací, sluţbami či rekreací, avšak pro cyklisty nebyly v podstatě vytvořeny ţádné 

nadstandardní podmínky (stezky, vyznačené či doporučené trasy). Začátkem 90. let minulého 

století vznikají v Hrabové, Vítkovicích a Kunčicích první izolované stezky pro pěší a cyklisty 

a připravuje se projekt ucelené trasy Výškovice - Kunčice. [10] 

 

9.6.5 Vodní doprava 

Na území města Ostravy se v současné době nenachází ţádná vodní cesta, ovšem 

plánuje se propojení Ostravy s oderskou vodní cestou jako součást výstavby průplavu Dunaj - 

Odra – Labe. [10] 
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10 Povinnosti města Ostravy při řešení mimořádných 

událostí 

Zákon o IZS [5] stanovuje základní práva a povinnosti podílet se na ochraně 

obyvatelstva a záchranném systému.  

 

10.1  Řešení mimořádných událostí  
 

V rámci přenesené působnosti, v souvislosti s řešením mimořádných událostí 

především:  

  

 Organizuje přípravu města na MU (poskytuje podklady a informace HZS kraje, které 

jsou potřebné ke zpracování havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu; 

právnické a fyzické osoby ve městě s charakterem moţného ohroţení seznamuje, s 

připravenými ZaLP a ochranou obyvatelstva; připravuje obyvatelstvo k sebeochraně a 

vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí).  

 

 Podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací (koordinování ZaLP v místě 

nasazení sloţek IZS; úkoly města se vztahují k ZaLP; významným nástrojem města při 

provádění ZaLP i při plnění úkolů ochrany obyvatelstva je JSDH 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).  

 

 Finanční zabezpečení (pokryto z příspěvku státu). [15] 

 

 



 

46 

 

11 Analýza a hodnocení rizik  

 

Analýza a hodnocení rizik jsou soubory metod a procedur, které přispívají k rozvoji 

poznání. Fungují pro potřeby řízení a vytváří podklady pro rozhodovací proces, coţ vede 

k tomu, ţe pracovní postupy musí respektovat určité poţadavky, zaručující správné a 

kvalifikované rozhodování a pro-aktivní řízení. Současné znalosti jsou nejlepším prostředkem 

pro zajištění ochrany, bezpečnosti a rozvoje státu či organizace. Prioritní ochrana se věnuje 

základním zájmům státu, tj. ochraně ţivota zdraví lidí, majetku ţivotního prostředí, 

bezpečnosti obyvatelstva a aktuálně v poslední době ochraně kritické infrastruktury.  

Hodnocení rizik se můţe provést pouze na základě konkrétních, pravdivých a 

ověřených datových souborů o dané ţivelní pohromě, nehodě, havárii, útoku apod.. Cíl je 

zajistit rozhodování ve prospěch věci. 

Pro svou rozmanitost a sloţitost při vzniku ţivelných pohrom, nehod, havárií, útoků 

apod. a vypovídací schopnosti a homogenity dostupných datových postupů, není moţno 

vypracovat ţádné obecné pokyny pro stanovení rizik. 

V současnosti je k dispozici řada metodik a v dnešní době i softwarových nástrojů. 

Jejich sloţení závisí na fyzikálních modelech, které jsou jednodušší či sloţitější, coţ 

předurčuje lepší nebo horší správnost a spolehlivost výsledků. [16, 17] 

 

Typy analýz: 

 kvalitativní – identifikuje zdroje rizik, analýzy příčin a následků a jejich souvislosti,  

 kvantitativní – určí četnosti, frekvence scénářů havárií a hodnocení následků.  

 

11.1  Riziko 

 Pro potřeby ochrany obyvatelstva před mimořádnými situacemi lze přijmout premisu, 

ţe riziko vyjadřuje míru budoucího ohroţení objektu, eventuálně aktiva hrozbami, které vede 

ke škodám.   

 Riziko je výsledkem součinu nebezpečí a zranitelnosti. 

RIZIKO = NEBEZPEČÍ x ZRANITELNOST 

Nebezpečí je pojem, který lze charakterizovat jako jev s moţností ohroţení ţivota, 
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zdraví, majetku nebo ţivotního prostředí. Nebezpečí je potenciál způsobit škodu. 

Míra rizika vyjadřuje hodnotové nebezpečí pravděpodobnosti vzniku negativních 

následků vlivem aktivace nebezpečí. 

Zranitelnost území lze chápat jako vnímavost území na dopady MU. Schopnost území 

negativně reagovat na působení neţádoucího jevu. 

Riziko jsou očekávané negativní následky vlivem aktivace nebezpečí na daném území.  

             (1) 

kde 

R  - riziko, 

MR – míra rizika, 

Z – zranitelnost.  

 

Připravenost lze chápat jako připravenost lidských, materiálních a dalších zdrojů 

k minimalizaci negativních dopadů MU. Připravenost je měřítkem sníţení rizika.  

Korigované riziko je riziko sníţené o úroveň připravenosti. 

 

         (2) 

kde  

P  - připravenost, 

Rkor – korigované riziko, 

Z – zranitelnost, 

MRkum – kumulovaná míra rizika, 

Rkum – kumulované riziko. [27] 

 

11.2 Základní metody analýzy rizik 

 
Pro analýzu a hodnocení rizik je v současnosti k dispozici nepřeberné mnoţství 

metodik a různých druhů softwarových nástrojů. Výběr vhodné metody pro bezpečnostní 

studii je jedním z nejdůleţitějších faktorů, které ovlivňují kvalitu provedení studie.  
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V příloze 2 jsou nejvyuţívanější metody se stručným popisem, mající rozdílné pouţití 

podle velikosti a sloţitosti procesu, podávají různé druhy výsledků, jsou odlišně náročné na 

pracovní tým a čas. Některé metody na sebe navazují nebo se překrývají, jiné jsou 

nesrovnatelné. Volbu metody ovlivňuje několik faktorů jako cíl a typ studie, zkušenosti 

pracovního týmu, dostupnost potřebných informací a samozřejmě ekonomické náklady na 

studii. [17]  

Jak jsem jiţ výše zmínila, pro určení analýzy rizik, také existuje celá řada 

počítačových programů. Patří mezi ně např. IAEA-TECDOC – 727, ALOHA, RMP Comp, 

SAFETI, ROZEX, TerEx a mnoho dalších. Tyto programy jsou ovšem vysoce specifické a 

pro mou práci jsou proto nevyhovující. Vhodným softwarovým programem pro analýzu 

územního celku, dobře vyhovuje český program „SFERA“, který je speciálně vyvinutý pro 

analýzu území jako celku z pohledu moţného vzniku MU a jejich dopadů. [18] 

Pro dosaţení objektivních výsledků jsem provedla analýzu zranitelnosti území města 

Ostravy dvěma způsoby: 

 programem SFERA, 

 vícekriteriální analýzou. 

11.3 Stručný popis programu SFERA 

 

Softwarový program SFERA, který slouţí pro analytickou práci nebo rozhodovací 

proces. Je vyvinutý speciálně pro analýzu rizik území a vnitřních plánů objektů. Obecně se dá 

s tímto programem pracovat všude tam, kde je moţné daný systém identifikovat jeho 

strukturou, jeho chováním a kdy lze v návaznosti na předchozí popsat určité parametry vstupů 

a výstupů v jednotném systému vzájemné měřitelnosti porovnávaných prvků. Několik analýz 

nebo rozhodovacích variant lze řešit najednou a paralelně porovnávat výsledky.  

Od podobných systémů se program SFERA liší svou schopností řešit problematiku 

neviditelných cyklických vztahů uvnitř analyzované struktury. Principem je tvorba 

kontingenční tabulky, matematické operace třídicí data v definovaných souvislostech pod 

diagonálu, formální editaci dat a jejich zápis do databáze analytických závěrů, návrh a 

zapracováni hodnotových kriterii do výpočtů, vypočet zranitelnosti jednotlivých rizik s 

ohledem na časové parametry, export vypočítaných dat do Excelu, htlm. stránek či do Wordu 

a zobrazeni výsledků do vývojového stromu nebo orientačního grafu. [18] 
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11.3.1 Tabulka s typy mimořádných událostí 

V tabulce 7 jsou obsaţeny mimořádné události a ohroţení, které se mohou vyskytnout 

na území města Ostravy. Tabulka obsahuje i takové MU jako např. pád kosmických těles, 

migrace obyvatelstva, havárie v letecké dopravě, ozbrojený konflikt, atd., které se tak často na 

území města nevyskytují (např. výskyt 1x za 10 let či 1x za 1 000 let). Ovšem není vyloučeno, 

ţe k těmto MU nemůţe dojít a z tohoto důvodu jsem je v přehledu uvedla. 
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Tabulka 7: Typy mimořádných událostí 

Poř. č. Typ MU Zkratka názvu 

1 Povodeň, záplava POV 

2 Zvláštní povodeň ZPO 

3 Vichřice, orkán VICH 

4 Přívalový déšť PŘD 

5 Bouřky, krupobití BOU 

6 Námrazy, náledí NAM 

7 Sněhová kalamita SNE 

8 Dlouho trvající vedro a sucho VSU 

9 Pád kosmických těles PKT 

10 Zemětřesení ZEM 

11 Sesuvy půdy SEP 

12 Propad zemských dutin PZD 

13 Únik zemních plynů UZP 

14 Epidemie EPI 

15 Epizootie EPZ 

16 Napadení škůdci NPS 

17 Přírodní poţáry PPO 

18 Teplotní inverze TIN 

19 Výbuch plynů, par a plynných látek VPP 

20 Únik radioaktivních látek URA 

21 Poţár POŽ 

22 Únik toxických látek UNT 

23 Únik výbušných plynů a par UVP 

24 Únik ropných produktů URP 

25 Havárie v silniční dopravě HSD 

26 Havárie v ţelezniční dopravě HZD 

27 Havárie v letecké dopravě HLD 

28 Havárie v potrubní dopravě HPD 

29 Poruchy v zásobování vodou PZV 

30 Poruchy v zásobování plynem PZP 

31 Poruchy v zásobování elektřinou PZE 

32 Poruch v zásobování teplem PZT 

33 Poruchy v zásobování palivy PZp 

34 Poruch v zásobování surovinami PZS 

35 Poruchy v telekomunikačních sítích PTS 

36 Poruchy technologických procesů PTP 

37 Terorizmus a diverzní činnost TER 

38 Organizovaný zločin ORZ 

39 Migrace obyvatelstva MIO 

40 Ozbrojený konflikt, válka VAL 
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11.3.2 Souhrnná analýza vzniku mimořádných událostí 

prostřednictvím programu SFERA  

 

Součástí programu je provedení kvantitativního zhodnocení jednotlivých událostí, kdy 

se v úvahu bere i jejich vzájemná provázanost. Z výčtu mimořádných událostí 

s pravděpodobností výskytu na území města Ostravy, se sestaví matice prvků, viz příloha 3. 

Hodnoty z matice se zadají do kontingenční tabulky, z které je následně moţné vyčíst, 

jak se dané události vzájemně ovlivňují.   

Přepočtením jednotlivých prvků, se přiřadí vstupní pravděpodobnost ve tvaru podle 

přílohy 4 a hodnoty v kolonce označené „zranitelnost“. Tato hodnota nemá ţádný rozměr a 

vyjadřuje index zranitelnosti. Kritéria zranitelnosti mají vliv na ohroţení obyvatelstva, zvířat, 

ekonomiky, budov, kritické infrastruktury a ţivotního prostředí.  

Po zadání všech dat a výpočtu programem je příklad výsledné kontingenční tabulky 

pro Ostravu v příloze 5. 

 

11.3.3 Výsledky analýzy v programu SFERA 

 

Z provedené analýzy ohroţení území města Ostravy mimořádnou událostí v programu 

SFERA jednoznačně vyplývá, ţe nejnebezpečnějším ohroţením pro Ostravu jsou požár, 

přirozené povodně, únik radioaktivních látek a dále to jsou hrozby jako poruchy 

v zásobování vodou a poruchy v zásobování surovinami.  

Výsledky analýzy jsem znázornila v grafech 2 a 3, které vycházejí z dat, obsaţené ve 

výsledné tabulce hodnot č. 8, pro statutární město Ostrava.  
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Tabulka 8: Výsledná tabulka hodnot pro statutární město Ostrava 

Jméno 
Vstupní 

(P) 

Koeficient 

(P) 
Zranitelnost 

Nová 

(P) 

Váha 

pořadí 
Pořadí % Vliv 

PTP[1] 1,37E-03 1,37E-05 29,5 0,000513 0,0151 13 3,1% 

PZt[0] 2,74E-03 2,74E-05 8 0,000501 0,00401 31 0,8% 

UNT[1] 5,46E-03 5,46E-05 82,5 0,000273 0,0225 8 4,6% 

POŢ[1] 1,10E-02 0,00011 44,5 0,000169 0,00752 19 1,6% 

PZD[1] 2,74E-03 2,74E-05 3,2 0,00011 0,000352 46 0,1% 

EPI[1] 2,74E-03 2,74E-05 75 8,92E-05 0,00669 21 1,4% 

EPZ[1] 2,74E-03 2,74E-05 10 8,23E-05 0,000823 42 0,2% 

HSD[1] 3,57E-02 0,000357 12,85 0,000686 0,00882 17 1,8% 

URA[1] 1,37E-04 1,37E-06 82,5 0,000113 0,00932 16 1,9% 

HZD[1] 5,46E-03 5,46E-05 7,25 0,000388 0,00281 34 0,6% 

TIN[0] 2,74E-03 2,74E-05 27,5 2,74E-05 0,000754 43 0,2% 

UZP[0] 2,74E-03 2,74E-05 8,5 0,000111 0,000944 41 0,2% 

PZV[1] 2,74E-03 2,74E-05 29,5 0,000835 0,0246 4 5,1% 

PZP[1] 2,74E-03 2,74E-05 23 0,000252 0,0058 24 1,2% 

URP[1] 3,57E-02 0,000357 8,05 0,000576 0,00464 27 1,0% 

PZp[1] 1,37E-03 1,37E-05 60,5 0,000294 0,0178 12 3,7% 

PZS[1] 2,77E-03 2,77E-05 28,5 0,000857 0,0244 5 5,0% 

PTS[0] 2,74E-03 2,74E-05 18,5 0,000467 0,00864 18 1,8% 

POV[0] 5,46E-03 5,46E-05 83 0,000383 0,0318 2 6,6% 

ZPO[0] 2,74E-05 2,74E-07 59 0,000372 0,0219 9 4,5% 

VSU[0] 5,48E-04 5,48E-06 33,5 0,000198 0,00663 22 1,4% 

PPO[0] 2,74E-03 2,74E-05 35,5 0,000164 0,00582 23 1,2% 

VPP[0] 2,74E-03 2,74E-05 23,5 0,000803 0,0189 10 3,9% 

POŢ[0] 1,10E-02 0,00011 44,5 0,000834 0,0371 1 7,6% 

URP[0] 5,46E-03 5,46E-05 42,7 0,000559 0,0239 7 4,9% 

UVP[0] 2,74E-03 2,74E-05 17 0,000614 0,0104 15 2,1% 

UNT[0] 5,46E-03 5,46E-05 41 0,000586 0,024 6 4,9% 

HPD[0] 5,48E-04 5,48E-06 34,2 0,000132 0,00451 29 0,9% 

HLD[0] 2,74E-04 2,74E-06 9,4 0,000156 0,00147 38 0,3% 

SEP[0] 2,74E-03 2,74E-05 4,95 0,00011 0,000545 44 0,1% 

ZEM[0] 1,37E-04 1,37E-06 58 3,04E-05 0,00176 37 0,4% 

URA[0] 1,37E-04 1,37E-06 65 0,000469 0,0305 3 6,3% 

EPI[0] 2,77E-03 2,77E-05 75 7,48E-05 0,00561 26 1,2% 

HSD[0] 3,57E-02 0,000357 12,85 0,000534 0,00686 20 1,4% 

PŘD[0] 2,74E-03 2,74E-05 38,5 0,000109 0,0042 30 0,9% 

BOU[0] 2,74E-03 2,74E-05 42 0,000109 0,00458 28 0,9% 

SNE[0] 2,74E-03 2,74E-05 36 8,20E-05 0,00295 33 0,6% 

PZV[0] 2,74E-03 2,74E-05 29,5 0,000193 0,00569 25 1,2% 

NAM[0] 2,74E-03 2,74E-05 38,3 8,20E-05 0,00314 32 0,6% 

NPS[0] 5,48E-04 5,48E-06 11 4,71E-05 0,000518 45 0,1% 

PZE[0] 5,46E-03 5,46E-05 92,5 0,000193 0,0179 11 3,7% 

PKT[0] 2,74E-09 2,74E-11 57,5 2,74E-11 1,58E-09 47 0,0% 

ORZ[0] 2,74E-03 2,74E-05 33,05 5,48E-05 0,00181 36 0,4% 

VAL[1] 5,48E-05 5,48E-07 95,5 2,79E-05 0,00266 35 0,5% 

MIO[0] 2,74E-03 2,74E-05 30,1 4,16E-05 0,00125 40 0,3% 

TER[0] 1,37E-03 1,37E-05 100 1,37E-05 0,00137 39 0,3% 
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Graf 2: Zranitelnosti jednotlivých událostí 

 

Graf zranitelnosti znázorňuje, která mimořádná událost při svém vziku má největší 

dopad na území statutárního města Ostrava. 

 

 
Graf 3: Pořadí jednotlivých MU 

 

Z grafu pořadí mimořádných události je zřejmé, jaká událost se ve statutárním městě 

Ostrava nejčastěji a nejvíce vyskytuje. 
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10.3 Použití vícekriteriální analýzy 

Vicekriteriální analýzy se zpracovávají pomocí pravděpodobnosti na rozdíl od 

softwarového programu SFERA, který se zpracovává pomocí statistiky.   

11.3.4 Stručný popis souhrnné analýzy vzniku mimořádných 

událostí 

 

Pro srovnání s programem SFERA jsem si vybrala Souhrnnou analýzu vzniku 

mimořádných událostí. Zde jsem stejně jako u programu SFERA pouţila výčet stejných 

mimořádných událostí, které jsou uvedeny v tabulce 7. Výčet je moţné doplňovat a 

upřesňovat podle posuzovaného území. Například pro celé území statutárního města Ostravy 

jich bylo vytipováno 40. 

Analýza vzniku mimořádných událostí [17] vznikla na základě zkušeností a vzájemné 

spolupráce jednotlivých členů expertního týmu. Je zaloţena na metodě expertních odhadů a 

vychází ze statistiky se zahrnutím kategorizace událostí dle stupňů poplachu a se zahrnutím 

účinku vzniku moţných následných MU.  

Skládá se ze dvou částí: 

 definování MU s analýzou následků, 

 výsledky souhrnné analýzy vzniku MU na základě míry rizika. 

 

11.3.5 První část – definování MU s analýzou následků 

 

Definuje základní typy MU a ohroţení, která mohou vzniknout na základě rizika, jako 

jsou ţivelní pohromy, katastrofy a antropogenní MU.  

Stanoví se ukazatelé pro kaţdý typ MU. Při moţnosti výskytu MU na více místech 

katastru, se pro dané potřeby stanovení ukazatelé pro výpočet míry rizika s nejvíce 

nebezpečnou variantou. Stanovení ukazatelů pro kaţdý typ MU se provádí samostatně, tzn. 

bez přihlíţení k moţnému vzniku následných MU. [9, 17] 

 

- ohodnocení MU dle pravděpodobnosti vzniku (P), MU vyjádřena jako četnost výskytů 

za určité období je uvedeno v tabulce 9. 
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       Tabulka 9: Pravděpodobnost vzniku MU 

1 Nepravděpodobné méně neţ 1x za rok 

2 slabě pravděpodobné 1x a 100 aţ 1000 let 

3 dosti pravděpodobné 1x za 10 aţ 100 let 

4 Pravděpodobné 1x za 1 aţ 10 let 

5 velmi pravděpodobné více neţ 1x ročně 

- doba předpovědi moţného vzniku MU před vlastním vznikem (Pr) – Predikce – začíná 

v čase, kdy událost můţe být detekována s uţitím současných technologií. Přidělení 

indexů je v tabulce 10. 

              Tabulka 10: Doba predikce 

1 méně neţ 1 hodina 

2 1 hodina aţ 1 den 

3 1 den aţ 1 měsíc 

4 1 měsíc aţ 1 rok 

5 více neţ 1 rok 

 

- odhadovaná délka trvání (T) od vzniku MU do času obnovení základních sluţeb. 

Přidělení indexů je v tabulce 11. 

               Tabulka 11: Odhadovaná doba trvání 

1 méně neţ 1 hodina 

2 1 hodina aţ 1 den 

3 1 den aţ 1 měsíc 

4 1 měsíc aţ 1 rok 

5 více neţ 1 rok 

 

- ohroţení obyvatelstva (O). Přidělení indexů je v tabulce 12. 

                Tabulka 12: Míra ohrožení obyvatelstva 

0

0 bez ohroţení 

1 jednotlivé osoby 

2 nejvýše 100 osob 

3 100 aţ 1000 osob 

4 více jak 1000 osob 

 

- ohroţení plochy (S). Přidělení indexů je v tabulce 13. 
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     Tabulka 13: Míra ohrožení ploch 

0 řádově v m
2
 

1 do 500 m
2
 

2 do 10 000 m
2
 

3 do 1 km
2
 

4 více neţ 1 km
2
 

 

- ohroţení objektů a obcí (B). Přidělení indexů je v tabulce 14. 

           Tabulka 14: Míra ohrožení objektů a obcí 

0 bez ohroţení objektů 

1 jednotlivý objekt nebo část 

2 více jak jeden objekt 

3 část obce nebo areálu podniku 

4 celá obec 

 

- ohroţení dopravních prostředků (D). Přidělení indexů je v tabulce 15. 

     Tabulka 15: Míra ohrožení dopravních prostředků 

0 bez účasti dopravních podniků 

1 jednotlivé prostředky osobní nebo nákladní dopravy 

2 jednotlivé prostředky hromadné dopravy osob 

3 ţelezniční soupr., letecká a lodní přeprava, hromadné havárie v silniční dopravě 

 

- ohroţení chovu zvířat (C). Přidělení indexů je v tabulce 16. 

Tabulka 16: Míra ohrožení chovu zvířat 

0 bez ohroţení chovu zvířat 

1 jen jednotlivá zvířata 

2 cenný chov zvířat 

3 několik chovů hospodářských zvířat 

 

- potřeba sil a prostředků IZS při zásahu a koordinace zásahu (Z). Přidělení indexů je 

v tabulce 17. 
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       Tabulka 17: Provádění ZaLP 

1 základní sloţky IZS 

2 základní a ostatní sloţky IZS z okresu 

3 základní a ostatní sloţky IZS i z jiných okresů 

4 pomoc i dle §22 zák. 239 nebo zahraniční pomoc 

 

- nutnost zasahujících sloţek (K). Přidělení indexů je v tabulce 18. 

  Tabulka 18: Nutnost koordinace složek 

1 bez nutnosti koordinace 

2 koordinace velitele zásahu 

3 zřízení štábu zásahu, rozdělení místa zásahu na sektory a úseky 

4 koordinace na strategické úrovni (aktivace krizového štábu  

 

- zařazení MU do kategorie událostí dle předpokládaného vyhlášení stupně poplachu dle 

jednotlivých ukazatel. Přidělení indexů je v tabulce 19. 

                Tabulka 19: Zařazení MU do kategorie událostí  

I. malá událost I. stupeň poplachu  

II. střední událost II. stupeň poplachu 

III. velká událost III. stupeň poplachu  

IV. Katastrofa zvláštní stupeň poplachu 

 

- na závěr první části se vypočítá míra rizika (MR) z předešlých údajů pomocí 

následující rovnice. [18] 

   (3) 

Význam symbolů v rovnici: 

MR - míra rizika,  

P – index pravděpodobnosti vzniku MU,  

Pr – index doby predikce moţného vzniku MU,   

T – index doby trvání MU,  

O – index ohroţení obyvatelstva,  

S – index ohroţené plochy,  

B – index hroţení budov,  

D – index Ohroţení dopravními prostředky,   
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C – index ohroţení chovů zvířat,  

Z – index potřeby sil a prostředků na její likvidaci MU,  

K – index potřeby koordinace zasahujících jednotek. Tyto symboly platí i pro následující 

rovnice. [9, 18] 

 

11.3.6 Druhá část - výsledky souhrnné analýzy vzniku MU na 

základě míry rizik 

 

V této etapě se provede výpočet korigované míry rizika (MRkor) podle rovnice (4): 

- výpočet korigované míry rizika (MRkor) – korigovaná míra rizika = míra rizika bez 

zahrnutí pravděpodobnosti. Symboly pouţité ve vzorci jsou totoţné se vzorcem (3). 

    (4) 

Symboly pouţité ve vzorci jsou totoţné se vzorcem (1). 

- stanovení následných MU – stanovení moţných následných MU (seznam dle čísel 

MU). 

- výpočet sumy korigovaných mír rizik – jedná se o součet korigovaných mír rizik pro 

následné MU.  

  (5) 

- výpočet výsledné míry rizika (MRv) – míra rizika se zahrnutím pravděpodobnosti pro 

danou MU aplikované na následné MU.  

            (6) 

- rozdělení MU dle kategorie událostí – katastrofa, velká událost, střední událost, malá 

událost. 

- stanovení pořadí MU pro jednotlivé kategorie dle výsledné míry rizika. [9, 17] 
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Tabulka 20: Definování MU s analýzou následků 

č. 

MU 
Typ MU P Pr T 

Ohrožení 
SaP - 

IZS Kategorie 

udál. 

Míra 

rizika 
O S  B D C Z K 

1 Povodeň, záplava 5 2 3 4 4 3 1 1 3 4 IV. 150 

2 Zvláštní povodeň 2 2 3 4 4 4 1 1 3 4 IV. 63 

3 Vichřice, orkán 4 2 3 3 3 2 1 1 2 2 II. 84 

4 Přívalový déšť 4 2 2 3 4 3 1 1 2 2 II. 64 

5 Bouřky, krupobití 3 1 2 1 3 0 1 1 2 2 II. 60 

6 Námrazy, náledí 5 2 3 1 3 0 3 0 1 2 II. 75 

7 Sněhová kalamita 5 3 3 1 4 1 3 0 2 1 II. 60 

8 Dlouho trvající vedro a sucho 3 3 4 1 4 0 0 1 2 2 III. 40 

9 Pád kosmických těles 1 4 1 0 0 1 0 0 2 2 I. 1 

10 Zemětřesení 1 2 2 4 4 4 3 1 4 4 IV. 24 

11 Sesuvy půdy 4 1 1 1 2 1 0 0 2 2 II. 32 

12 Propad zemských dutin 2 1 1 1 2 1 0 0 2 2 I. 16 

13 Únik zemních plynů 5 1 2 1 0 0 0 0 1 1 II. 30 

14 Epidemie 4 3 4 4 4 0 0 0 4 4 IV. 85 

15 Epizootie 4 3 4 1 4 0 0 3 3 3 IV. 75 

16 Napadení škůdci 4 3 4 0 3 0 0 1 3 3 II. 53 

17 Přírodní poţáry 4 2 3 1 4 1 0 1 2 3 III. 72 

18 Teplotní inverze 5 2 3 1 4 0 0 1 2 2 II. 75 

19 Výbuch plynů, par a plynných látek 4 1 1 1 1 1 0 0 2 2 II. 28 

20 Únik radioaktivních látek 4 1 3 1 4 2 0 1 2 3 III. 156 

21 Poţár 5 1 3 1 2 2 1 1 2 3 II. 180 

22 Únik toxických látek 4 1 3 1 4 2 0 1 2 3 III. 156 

23 Únik výbušných plynů a par 4 1 3 0 2 0 0 0 2 2 II. 72 

24 Únik ropných produktů 3 1 3 0 1 0 0 0 2 2 II. 45 

25 Havárie v silniční dopravě 5 1 2 1 1 1 3 1 2 2 II. 110 

26 Havárie v ţelezniční dopravě 4 1 2 2 1 0 3 1 3 3 III. 104 

27 Havárie v letecké dopravě 3 1 2 3 2 1 3 1 3 3 III. 96 

28 Havárie v potrubní dopravě 3 1 2 0 0 0 0 0 1 2 II. 18 

29 Poruchy v zásobování vodou 3 2 2 4 0 0 0 0 1 2 II. 21 

30 Poruchy v zásobování plynem 3 2 2 4 0 0 0 0 1 2 I. 21 

31 Poruchy v zásobování elektřinou 3 2 2 4 0 0 0 0 1 2 II. 21 

32 Poruch v zásobování teplem 3 2 2 4 0 0 0 0 1 2 II. 21 

33 Poruchy v zásobování palivy 3 2 2 4 0 0 0 0 1 2 II. 21 

34 Poruch v zásobování surovinami 3 2 3 4 0 0 0 0 1 2 II. 32 

35 Poruchy v telekomunikačních sítích 3 2 2 4 0 0 0 0 1 2 I. 21 

36 Poruchy technologických procesů 3 2 2 4 0 0 0 0 1 2 I. 21 

37 Terorizmus a diverzní činnost 2 1 2 2 2 1 2 1 2 3 III. 52 

38 Organizovaný zločin 3 4 2 2 0 3 0 0 3 2 III. 15 

39 Migrace obyvatelstva 3 1 3 4 4 3 0 0 2 2 II. 135 

40 Ozbrojený konflikt, válka 2 1 5 4 4 4 1 1 4 4 IV. 220 

 

Analýza vzniku MU pro území statutárního města Ostravy a ohroţení, která mohou na 

území nastat, byla provedena na základě metody expertních odhadů. Mimořádné události se 
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zahrnuly do kategorizace událostí dle stupňů poplachu a účinku vzniku moţných MU. Výskyt 

MU můţe být na různých místech Ostravska, stanovil se pro tyto potřeby ukazatel míry rizika, 

který stanoví nejvíce nebezpečnou MU pro tuto oblast.   

 

Tabulka 21: Výsledky analýzy vzniku MU 

č. 

MU 
Typ MU 

Kateg. 

udál. 

Pořadí 

dle 

výsledné 

MR 

MR MRkor  

Následné havárie 

P 
Výsl. 

MRv 
seznam dle 

čísel 

SUMA 

MRkor 

1 

 

Povodeň, záplava IV. 1 150 30 

2, 11, 12, 14, 

20, 22, 24, 25, 

26, 28, 29, 31, 

32, 35 869 5 4495 

2 Zvláštní povodeň IV. 

2 

 63 32 

1, 11, 12, 14, 

20, 22, 24, 25, 

26, 28, 29, 31, 

32, 35 242 2 548 

3 Vichřice, orkán II. 4 84 21 

11, 25, 26, 31, 

35 70 4 364 

4 Přívalový déšť II. 4 64 16 1, 2 ,11 70 4 342 

5 Bouřky, krupobití II. 5 60 20 

25, 26, 31, 32, 

35 69 3 267 

6 Námrazy, náledí II. 3 75 15 

18, 25, 26, 29, 

31 77 5 460 

7 Sněhová kalamita II. 4 60 12 18, 25, 26, 31 59 5 355 

8 

Dlouho trvající vedro a 

sucho III. 4 40 13 

14, 15, 17, 18, 

21, 29 116 3 388 

9 Pád kosmických těles I. 7 1 1 2, 11, 12, 21 84 1 85 

10 Zemětřesení IV. 5 24 24 

2, 12, 13, 20, 

21, 22, 24, 25, 

26, 28, 29, 30, 

31, 32, 35 264 1 288 

11 Sesuvy půdy II. 4 32 8 1, 25, 26 78 4 344 

12 Propad zemských dutin I. 9 16 8     2 16 

13 Únik zemních plynů II. 6 30 6 19, 21 43 5 245 

14 Epidemie IV. 7 85 21     4 85 

15 Epizootie IV. 7 75 19     4 75 

16 Napadení škůdci II. 8 53 13     4 53 

17 Přírodní poţáry III. 6 72 18 21 36 4 216 

18 Teplotní inverze II. 8 75 15     5 75 

19 

Výbuch plynů, par a 

plynných látek II. 9 28 7     4 28 

20 

Únik radioaktivních 

látek III. 6 156 39     4 156 

21 Poţár II. 3 180 36 17, 22 57 5 465 

22 Únik toxických látek III. 6 156 39     4 156 

23 

Únik výbušných plynů a 

par II. 8 72 18     4 72 

24 Únik ropných produktů II. 9 45 15     3 45 

25 

Havárie v silniční 

dopravě II. 2 110 22 

19, 20, 22, 23, 

24 118 5 700 
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26 

Havárie v ţelezniční 

dopravě 

III. 2 104 26 19, 20, 22, 23, 

24 

118 4 576 

27 

Havárie v letecké 

dopravě III. 3 96 32 21, 22, 23, 24 108 3 420 

28 

Havárie v potrubní 

dopravě II. 9 18 6     3 18 

 

29 

Poruchy v zásobování 

vodou II. 7 21 7 14 21 3 85 

30 

Poruchy v zásobování 

plynem I. 9 21 7     3 21 

31 

Poruchy v zásobování 

elektřinou II. 9 21 7     3 21 

32 

Poruch v zásobování 

teplem II. 9 21 7     3 21 

33 

Poruchy v zásobování 

palivy II. 9 21 7     3 21 

34 

Poruch v zásobování 

surovinami I. 9 32 11     3 32 

35 

Poruchy v 

telekomunikačních 

sítích I. 9 21 7     3 21 

36 

Poruchy 

technologických 

procesů I. 9 21 7     3 21 

37 

Terorizmus a diverzní 

činnost III. 2 52 26 

2, 14, 15, 16, 

21, 22, 23, 25, 

26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36 323 2 699 

38 Organizovaný zločin III. 5 15 5 21, 25, 36 65 3 210 

39 Migrace obyvatelstva II. 6 135 45     3 135 

40 

Ozbrojený konflikt, 

válka IV. 2 220 110 

14, 20, 21, 25, 

26, 27, 29, 31, 

34 201 2 622 

 

11.3.7 Výsledky analýzy vzniku mimořádných událostí  

 

Z vícekriteriální analýzy vyplývá, ţe podle výsledné hodnoty míry rizika jsou pro 

statutární město Ostrava nejzávaţnější tyto mimořádné události přirozené povodně, zvláštní 

povodně, havárie v silniční a železniční dopravě a požár. Jako nejrizikovější vyšel také 

terorizmus a ozbrojený konflikt, válka, ale protoţe pravděpodobnost vzniku těchto MU není na 

území statutárního města Ostrava tak vysoká jako např. u přirozené povodně nebudu se do 

hloubky těmito MU tak zabývat. V grafu 4 jsem znázornila pořadí MU, dle výsledku výsledné 

míry rizika, která vyšla podle vícekriteriální analýzy. 
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Graf 4: Pořadí výsledné míry rizika vícekriteriální analýzy  

 

Z grafu je jasné, jaká mimořádná událost je dle výsledku výsledné míry rizika pro 

území Ostravy nejzávaţnější.  
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12 Porovnání výsledků použitých analýz 

Porovnáním provedených analýz je zřejmé, ţe mezi největší rizika pro statutární město 

Ostravu jsou přirozené povodně a rozsáhlé požáry. Mezi další rizikovou MU, která 

v analýzách vyšla a neměla by se podceňovat je havárie v silniční dopravě.   

V práci se tedy především zaměřím na prevenci proti těmto vytipovaným MU. 

V příloze 8 jsou uvedené MU pro jednotlivé obvody statutárního města Ostravy vzniklé v 

roce 2010. 

 
12.1 Přirozené povodně 

Statutárním městem Ostrava protéká řeka Odra, jejími největšími přítoky jsou Opava a 

Ostravice s přítokem Lučinou. Dále se na území města nachází desítky drobných vodních 

toků. Na území města se nacházejí rovněţ vodní nádrţe. Jedná se o umělé nádrţe - rybníky, 

které jsou vyuţívány např. pro chov ryb. Dále se nacházejí na území města zatopené 

štěrkovny, pískovny, mělké podzemní vody a podzemní vody hlubšího oběhu.  

K nejvýznamnějším lokalitám, které povodňovou ochranu potřebují doplnit, patří část 

města Ostravy na dolním toku Odry (městská část Moravská Ostrava a Přívoz). Nejvíce 

exponovaná místa Ostravsko - karvinské aglomerace byla předchozími opatřeními v 60. 

letech 20. stol. - aţ na výjimky - ochráněna, bezpečnostní převýšení hrází nad 100-letou 

vodou, není však všude dostatečné a jednotné, a i homogenita hrází potřebuje v některých 

případech určité zabezpečení. K ohrazování, které se v uvedeném stavu nachází, patří oderská 

hráz v Ostravě - Přívoze a Hrušově, včetně hráze kolem Černého příkopu. Nedostatečnou 

ochranu z důvodu chybějícího ohrazování mají okrajové čtvrti Koblov a Antošovice. K 

místům nedostatečně chráněným patří i zástavba Ostravy - Poruby ve stísněném a hustě 

zastavěném údolí Porubky. Na dolní Odře dostatečnost ochrany před povodněmi chybí 

doplnit. Hlavní část potřebných opatření v podobě výstavby hrází zde byla jiţ provedena v 

posledních letech, a to jako reakce na nedávné povodně na konci 20. století. V příloze 9 je 

mapka, ve které jsou znázorněna záplavová území. 

Největším příčinami vzniku povodní jsou dlouhotrvající vytrvalé sráţky, rychlé tání 

sněhu, ledové jevy (zmrzlá půda, nepropustný povrch či nasáklá půda), ucpání koryta nebo 

blesková povodeň (krátkodobé sráţky o velké intenzitě). 

Přijatých cílů na úseku ochrany před povodněmi lze dosáhnout základními opatřeními, 

která obsahují široké spektrum způsobů: 
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 opatření ke sníţení odtoku z povodí, 

 výstavba suchých nádrţí (poldrů), 

 úpravu koryt v zastavěných územích obcí, 

 zvyšování retenční schopnosti krajiny, 

 ochrana proti erozi a omezování negativních důsledků odtoku vod, 

 protipovodňová opatření s retencí, 

 protipovodňová ochrana podél vodních toků, 

  

 zvyšování bezpečnosti vodních děl, 

 studie odtokových poměrů a vymezování záplavových území, 

 obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavba vodních nádrţí, 

 protipovodňová opatření realizovaná v rámci pozemkových úprav, 

 protipovodňová opatření na lesních půdách. 

 modernizace informačních systémů předpovědní povodňové sluţby a 

hlásné sluţby, podpora zpracování mapových podkladů. [28] 

 

12.2 Rozsáhlé požáry 

 

Jedná se o jeden z nejničivějších ţivlů, který můţe způsobit ročně mnohamilionové 

škody, kdy můţe dojít i ke ztrátě na ţivotě a poničení zdraví lidí. Většina zplodin poţáru je 

toxická a spolu s vývinem tepla způsobuje při poţárech nejvíce úmrtí. Na rozdíl od povodní či 

zemětřesení, kterým nelze aţ na výjimky zabránit, vzniká poţár v řadě případů z důvodu 

nedbalosti, neopatrnosti nebo úmyslu člověka. Např. v moderních budovách představují 

nebezpečí při poţáru klimatizační systémy. Jejich činností dochází k usnadnění a urychlení 

rozšíření kouře a škodlivin do dalších dosud chráněných prostor. Tato zařízení se doporučuje 

v případě mimořádných situací vypnout. [19] 

Mezi příčiny vzniku poţáru patři: 

 úmyslné zaloţeni poţáru, 

 nedbalost kuřáků, 

 výbuchem, 

 nesprávná obsluha topidel všeho druhu,  

 nedbalost při pouţívaní elektrických a jiných tepelných spotřebičů, 
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 vypalování porostů, neopatrnost při pouţívaní otevřeného ohně, 

  poţáry vzniklé působením přírodních ţivlů, 

 poţáry vzniklé v souvislosti s jinými MU. 

Prevence proti poţáru spočívá v dodrţování zásad poţární ochrany. Důleţité je vědět, 

kde jsou umístěny hasicí prostředky, hydranty, hlavní uzávěry plynu, vypínače elektrického 

proudu, ale hlavně únikové cesty z místa ohroţeného poţárem. [19] 

  

12.3 Havárie v silniční dopravě 

 

Nejvíce jsou v Moravskoslezském kraji (Ostravě) zatíţeny a nositeli rizik trasy 

evropského silničního komunikačního systému: 

 mezinárodní silnice I/11-E75 (Bruntál - Opava - Ostrava - Český Těšín – 

Mosty u Jablunkova) a I/48-E 462 (Nový Jičín - Frýdek-Místek - Český Těšín), 

 dálniční tah D 47 (Lipník n. B. - Ostrava - hranice s Polskem), který se dotýká 

jak osobních vozidel, tak i rizika přepravy nebezpečných látek a také míst 

s častým výskytem dopravních nehod. Perspektivně jde o úseky dálniční 

komunikační zátěţe Rudná - Hrušov s přemostěním Odry v Ostravě (včetně 

části zvané “Svinovské mosty”) a obousměrný tunel v délce 1080 m 

procházející k.ú. Klimkovice. 

Za dopravní nehodu se označuje nečekaná (i kdyţ do jisté míry předvídatelná) událost, 

která je spojena s provozem dopravních prostředků a můţe vést k hmotné škodě, úrazu nebo 

aţ k smrti. Takřka denně se, se silniční dopravou setkáváme buďto v rolích řidičů, cestujících, 

chodců a v poslední době stále častěji také v roli cyklistů.  

Příčinami dopravních nehod bývají nejčastěji např. nepozornost, nepřiměřená rychlost, 

nedání přednosti v jízdě, jízda pod vlivem alkoholu nebo jiných psychotropních látek, 

neznalost pravidel provozu, bezohlednost atd. Další příčinou dopravní nehody můţe být 

závada vozidla (často v důsledku jeho zanedbaného technického stavu). Nehody jsou také ve 

větší či menší míře ovlivněny stavem komunikace a dalšími vlivy okolí, např. pádem 

předmětu (kámen, strom, most), počasím (mlha, déšť, blesk, sníh, náledí) atd. 

Při dopravních nehodách dochází k:  

 

 zranění osob,  

 

 vzniku poţáru a výbuchu,  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rychlost
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C5%99ednost_v_j%C3%ADzd%C4%9B&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alkoholick%C3%BD_n%C3%A1poj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pravidla_silni%C4%8Dn%C3%ADho_provozu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mlha
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9%C5%A1%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Blesk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sn%C3%ADh
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1led%C3%AD
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 ohroţení ţivotního prostředí,  

 

 úniku pohonných a provozních kapalin,  

 

 ohroţení převáţeným nákladem,  

 

 ohroţení (znehodnocení) převáţeného nákladu,  

 

 dopravním zácpám,  

 

 omezení sjízdnosti a poškození komunikace nebo dopravních zařízení.  

 

Při záchranných a likvidačních pracích je nutná spolupráce s ostatními sloţkami 

IZS a vyuţití jejich kompetencí ke speciálním činnostem např. řízení dopravy, odstranění 

překáţky silničního provozu, sjízdnost vozovky apod.  

Cílem činnosti jednotek při zásahu na dopravních nehodách na pozemních 

komunikacích je zejména:  

 zajištění místa a okolí dopravní nehody,  

 poskytnutí první pomoci zraněným,  

 provedení protipoţárních opatření,  

 vyproštění zraněných a ohroţených osob,  

 zamezení úniku nebezpečných látek a látek ohroţujících okolí,  

 poskytnutí nezbytné humanitární pomoci postiţeným osobám. [9, 19] 
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13 Porovnání ochrany obyvatelstva v Ostravě s jinými 

městy Evropy 

Pro srovnání OO se statutárním městem Ostrava jsem si vybrala města ze zahraničí, 

jako jsou např. Katovice v Polsku a Rotterdam v Nizozemí. 

13.1 Katovice 

Katovice jsou hlavním městem historické oblasti Horní Slezsko, dnes se jedná o hlavní 

město Slezského vojvodství. Katovice mají zhruba 308 000 obyvatel. Svým osídlením a 

urbanizovanou oblastí se Katovice dost podobají Ostravě. V současnosti dochází i 

v Katovicích jako v Ostravě k citelnému útlumu těţkého průmyslu. I tak je zde v provozu 

několik desítek uhelných dolů, ţelezáren, oceláren a město je nadále centrem Hornoslezské 

průmyslové oblasti (GOP). Vhledem k průmyslovému charakteru krajiny zde najdeme místa s 

váţně narušeným ţivotním prostředím. [29] 

Struktura ochrany obyvatelstva 

Přestoţe stále chybí zásadní legislativní vymezení ochrany obyvatelstva a její 

struktury, současné tendence směřují k přijetí všeobecného systému ochrany obyvatelstva, 

skládajícího se ze dvou subsystémů, a sice z existujícího Státního záchranného a 

protipoţárního systému a ze systému civilní obrany (ochrany). Jeho hlavním prvkem je a bude 

i nadále Státní záchranný protipoţární systém, jehoţ jádro tvoří Státní poţární ochrana. 

Jak v ČR, tak i v dalších státech bývalého východního bloku, i v Katovicích a celém 

Polsku spočívá těţiště OO včetně jejich výkonných sloţek na celostátní organizaci na všech 

stupních veřejné správy.  

Negativně působící specifikou je situace v legislativní oblasti, kdy stále ještě existují 

velice zastaralé právní normy (zákony), jejíchţ ustanovení v současné době jiţ nelze 

naplňovat. [2] 

 

13.2 Rotterdam 

Rotterdam je druhým největším městem Nizozemského království, nachází se v 

provincii Jiţní Holandsko. Má zhruba 600 000 obyvatel. Protéká jím řeka Nieuwe Maas a 

(nejen) kolem ní se rozprostírající Rotterdamský přístav, který je největším v Evropě a také 
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třetím nejfrekventovanějším přístavem vůbec. V souvislosti s činností přístavu, který je i 

překladištěm zboţí pro velkou část západní Evropy, se ve městě a jeho okolí rozvinula mnohá 

průmyslová odvětví.  

Velmi rozvinuté je v Rotterdamu zpracování ropy, dále je rozvinutý průmysl 

chemický, elektrostrojírenský, potravinářský, sklářský, textilní, keramický, papírenský a 

hutnictví ţeleza a hliníku. [25] 

Struktura ochrany obyvatelstva 

Pevné struktury organizace civilní obrany, byly zrušeny jiţ před ukončením studené 

války a byly nahrazeny všeobecným krizovým managementem, který řeší mimořádné situace 

jak v období míru, tak i v období války a je určitým subsystémem civilního nouzového 

plánování, chápaného ve smyslu NATO.  

Výkon záchranářství je realizován vytvořením regionů specializované veřejné správy. 

Tyto „záchranné“ regiony sdruţují poţárníky, zdravotnické záchranáře, policii a další 

pomocné sloţky a mají většinou společné koordinační středisko a regionální záchranné 

jednotky, které tvoří páteř výkonných sloţek krizového managementu v období míru. 

Naprostá většina záchranných organizací je nestátních, zřizovateli poţárníků jsou 

obce, i kdyţ dispozici např. s regionálními poţárními sbory mají subjekty specializované 

veřejné správy – regiony. [2]  

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlin%C3%ADk
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14 Současná zabezpečení k ochraně obyvatelstva ve městě 

Ostrava 

 

Mezi zabezpečení ochrany obyvatelstva patří připravenost města na MU, které 

ohroţují ţivoty, zdraví, majetek a ţivotní prostředí území. K zajištění úkolů OO ve 

statutárním městě Ostrava náleţí varování a vyrozumění, evakuace, ukrytí před hrozícím 

nebezpečím a nouzové přeţití obyvatelstva.  K splnění těchto úkolů město zpracovává krizový 

plán.  

14.1 Varování a vyrozumění 

 

Na území statutárního města Ostrava je trvalá existence rizik vzniku mimořádných 

událostí a krizových situací zapříčiněných působením škodlivých a ničivých faktorů, 

přírodních ţivlů nebo technologických zařízení. Včasné a správné provedení varování a 

prvotního tísňového informování je jednou ze základních podmínek úspěšné realizace 

opatření na ochranu obyvatelstva a zahájení komunikace orgánů krizového řízení 

s obyvatelstvem v ohroţení. [9]  

Ostrava má varování obyvatel zajišťováno pomocí rotačních, elektronických sirén a 

místních rozhlasů. V Ostravě je celkem 107 sirén, z nichţ 43 je rotačních, 59 elektronických a 

5 místních (obecních) rozhlasů. Pokrytí území města rádiovým signálem je dostačující a 

v příštím období se nepočítá s výstavbou nových stanic. Varování je zabezpečováno centrálně 

z IBC (integrované bezpečnostní centrály).  

V závěru roku 2010 byly zahájeny práce na dalším projektu, který řeší modernizaci a 

dostavbu varovacího systému na území Ostravska. V téţe roce došlo k obměně elektronických 

sirén AKU, a u elektronických sirén HÖRMANN bylo dokončeno doplnění nových 

verbálních informací, včetně přeprogramování adres sirénových přijímačů. 

Pomocí systému FLOODY se nezávisle na SSRN provádí aktivace elektronických 

sirén HÖRMANN, kontrola technického stavu a pomocí přímého hlasového vstupu předávají 

tísňové verbální informace. Do tohoto systému je začleněno ve městě Ostrava 54 sirén, 

s umístěním ovládací ústředny na IBC. [26]  
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14.2 Evakuace 

Evakuace je prováděna v době, kdy se předpokládá dlouhodobé nebo zásadní zhoršení 

ţivotních podmínek, buď to vlivem přírodní katastrofy (povodeň, zemětřesení, atd.) nebo 

průmyslové havárie (radiační, chemické, atd.).  

Pro město Ostravu je plán evakuace obyvatelstva řešen pro ohroţení přirozenou a 

zvláštní povodní, případně při ohroţení únikem nebezpečných látek se evakuace zpracovává 

ve vnějších havarijních plánech. Ubytování evakuovaných osob je řešeno jako nouzová 

varianta především ve školských zařízeních, které jsou co nejblíţe evakuačních prostor. 

Evakuace je komplexně řešena v plánech evakuace. [26] 

14.3 Ukrytí  

Ukrytí obyvatelstva ve statutárním městě Ostrava je zabezpečováno ve stálých a 

improvizovaných úkrytech.  

Početní stav stálých úkrytů, které slouţí k ukrytí obyvatelstva při MU za válečného 

stavu, se eviduje na území Ostravy k 1. lednu 2011, 150 s celkovou kapacitou 21 870 

ukrytých. Tvoří je trvalé ochranné prostory v podzemní části staveb, jejichţ vyuţití je 

většinou v mírovém stavu vyuţito jako sklepení, či samostatně stojící stavby, které byly 

budované investičním způsobem. Většina stálých funkčních úkrytů je na území Ostravy ve 

větších firmách, jako např. Dalkia Česká republika, a.s., ArcelorMittal Ostrava, a.s. atd. 

V současné době lidé nepředpokládají, ţe by mohlo dojít k nějakému vojenskému napadení 

našeho státu či by mohlo dojít k nějaké závaţné havárii s tlakovým účinkem, proto z tohoto 

důvodu se stále úkryty v soukromém vlastnictví ruší.  

Improvizované úkryty jsou předem vytipované místa, které si obyvatelé sami budují 

pro svou ochranu v době vzniku MU. Jedná se např. o rodinné domy, prodejny, suterény 

budov, a jiné prostory, kde lze vyuţít přirozené ochranné vlastnosti stavby s provedením 

úprav ke zvýšení jejich ochranných vlastností (utěsnění oken, dveří). Specifikace jiţ 

v kapitole 7.1.3. [3, 26] 

14.4 Individuální ochrana 

 

K bezprostřední ochraně před účinky nebezpečných látek se předpokládá vyuţití 

především improvizovaných prostředků pro ochranu dýchacích cest, očí a povrchu těla. 

http://www.hzsmsk.cz/index.php?a=cat.54
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Vyuţití takovéto improvizované ochrany se předpokládá při překonání zamořeného prostoru 

(úniku z něho) a při evakuaci obyvatelstva.  

Chybějící PIO budou doplněny v případě potřeby systémem hospodářských opatření 

pro krizové stavy. Ostatnímu obyvatelstvu jsou vytvořeny podmínky k nákupu prostředků 

individuální ochrany ve specializovaných prodejnách. [26]  

 

14.5 Nouzové přežití 

Nouzové přeţití představuje základní opatření a úkoly pro zabezpečení ţivotních 

potřeb obyvatelstva, je orientováno na smluvní zabezpečení nouzového ubytování, zásobování 

potravinami, pitnou vodou, poskytování základních sluţeb (např. zdravotnická péče), 

zabezpečení dodávek energií a organizování humanitární pomoci. Dále je na území města 

Ostravy smluvně zabezpečena doprava pro minimálně 1000 osob.  

K zabezpečení nouzového přeţití jsou připraveny na území Ostravy a celého MSK 

kontejnery nouzového přeţití pro 50 osob. Na základě dokumentu MV GŘ HZS ČR, čj. PO-

337-1/OOB-2003, byly u územních odborů vytvořeny pro potřeby nouzového přeţití 

soupravy materiálu k okamţitému pouţití (obsahují nejnutnější vybavení pro 20 osob a jsou 

na kaţené stanici HZS) a souprava materiálu k následnému pouţití (jsou vybaveny 

předepsaným materiálem nouzového přeţití pro 50 osob). Tyto soupravy jsou zkompletovány 

a uloţeny ve skladech. V případě nedostatku místa je moţno poţadovat k výstavbě kaţdé 

materiální výstavby humanitární pomoci pro 150 osob. MZHP je doplňujícím prvkem IZS při 

poskytování pomoci za mimořádných situací. Je předurčena k zabezpečení základních 

ţivotních potřeb (ubytování, příprava a výdej stravy, ošacení) postiţenému obyvatelstvu, a to 

na dobu nezbytně nutnou. MZHP slouţí jako provizorium a osoby z tohoto zařízení jsou 

odesílány okamţitě, jak je to moţné, do dalších stacionárních humanitárních zařízení. [26] 

 

14.6 Záchranné a likvidační práce 

Jedná se o činnost k odvrácení nebo omezeni bezprostředního působeni rizik 

vzniklých MU, zejména ve vztahu k ohroţení ţivota, zdraví, majetku nebo ţivotního 

prostředí, které vedou k přerušení jejich příčin. Likvidační práce jsou činnosti k odstranění 

následků způsobených MU. [1] 

ZaLP jsou ve statutárním městě Ostrava zabezpečovány hlavně základními sloţkami 

IZS, pokud by tyto síly byly nedostačující, nastupuji ostatní sloţky IZS.    

http://www.hzsmsk.cz/index.php?a=cat.55
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14.7 Shrnutí stávajících opatření  

 

Pro navrţením optimálního opatření ochrany obyvatelstva je důleţité posoudit 

všechny faktory ohroţující město, proto je potřeba zhodnotit tyto opatření (varování, 

evakuace, ukrytí a nouzové přeţití).  

Stávající zabezpečení varování a vyrozumění ve statutárním městě Ostrava je 

dostačující, jedná se o jedno z nejlepších zabezpečení v ČR.  

Evakuace je na území města realizována na základě plánu evakuace obyvatelstva, 

který je orientován na ohroţení přirozenou a zvláštní povodní, při ohroţení jinou MU jsou 

principy evakuace stejné. 

Za nejméně zabezpečené z uvedených opatření je ve městě ukrytí obyvatelstva, a to 

bohuţel kvůli neustálému sniţování počtu stálých úkrytů. V případě radiační havárie by byli 

ochráněni zaměstnanci velkých firem, které SÚ mají. Ostatní obyvatelstvo by se muselo ukrýt 

svépomocně prostřednictvím IÚ. 

Současný stav opatření k ochraně obyvatelstva MU ve městě je prováděn 

prostřednictvím Havarijního plánu Moravskoslezského kraje, Krizového plánu MSK a 

pomocí Vnějšího Havarijního plánu slouţícího k OO před účinky nebezpečných chemických 

látek.  

Na základě výsledků analýz a dalších poznatků se pokusím navrhnout optimální 

opatření k ochraně obyvatelstva statutárního města Ostrava. 
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15 Návrh opatření ochrany obyvatelstva města Ostravy 

Pro zlepšení, optimalizaci a současné zabezpečení ochrany obyvatelstva, majetku a 

ţivotního prostředí na území statutárního města Ostravy navrhuji tyto opatření:  

 v rámci OO, která je v Ostravě postavena na bázi profesionálních sil a prostředků 

zařazených v IZS, nejsou tyto sloţky schopny řešit rozsah MU bez pomoci 

obyvatelstva. Navrhuji přehodnotit současné síly a prostředky, a v městě Ostrava, 

zřídit zařízení civilní ochrany bez právní subjektivity, dle zákona č. 239/2000 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů a zabezpečit přípravu těchto sil, 

 pro zabezpečení plánu evakuace při větším rozsahu zajistit pro řešení ZaLP, 

vyprošťovací prácích, zejména při evakuaci, personál z řad obyvatelstva, jako např. 

obsluha evakuačního střediska, příjicí středisko, velitel SÚ, a další, 

 aktualizovat plán ukrytí,  

 vyřazené SÚ zařadit jako IÚ a dopracovat potřebnou dokumentaci k IÚ, 

 doplnit zabezpečení varování obyvatelstva v okrajových částech Ostravy, 

 zlepšit připravenost občanů na MU, která je na nedostatečné úrovni a najít způsob jak 

zapojit občany do vlastní přípravy, 

 do výuky ve školách zařadit více praktické výuky z oblasti OO, 

 na základě OO orgánů odpovědných k tomuto, vyuţít školících zařízení HSZ ke 

školení. 
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16 Závěr  

Tato diplomová práce byla zaměřena na zabezpečení ochrany obyvatelstva na území 

statutárního města Ostravy, s podstatou analyzovat moţná ohroţení tohoto urbanistického 

celku mimořádnou událostí. Optimalizace opatření k ochraně obyvatelstva byla provedena na 

základě získaných výsledů.  

V úvodní časti své práce, jsem se zaměřila na klasifikaci rizik, která mohou na našem 

území nastat. Dále ve stručnosti charakterizuji území správního města Ostrava a analýzy rizik. 

Analýzu moţného ohroţení města mimořádnou událostí, katastrofou či pohromou, na jejímţ 

základě jsem získala výsledky, jsem provedla pomocí softwarového programu SFEFA, který 

byl vyvinut speciálně pro analýzu rizik území a pomocí vícekriteriální analýzy - souhrnné 

analýzy vzniku mimořádných událostí, která je praktická pro svou vyuţitelnost. Výsledky 

z obou analýz jsem v závěru porovnala. Na základě výsledků z provedených analýz jsem 

zjistila, ţe největší hrozbou vzniku mimořádné události ve statutárním městě Ostrava jsou 

s největší pravděpodobností přirozené povodně, zvláštní povodně, rozsáhlé poţáry, havárie 

v silniční dopravě a havárie s únikem nebezpečných látek. Ve své práci se také zabývám 

zpracováním stávajících zabezpečení a opatření ochrany obyvatelstva na území Ostravy.   

Hlavním cílem mé diplomové práce bylo zaměřeno na analýzu rizik v Ostravě, se 

zaměřením na specifika tohoto urbanistického celku s vysokou koncentrací obyvatel a 

průmyslu. Optimalizace stávajících opatření k ochraně obyvatelstva je zaměřena na 

současnost a budoucnost rozvoje Ostravy s ohledem na koncepci ochrany obyvatelstva v ČR 

s výhledem do roku 2020. Stanovený cíl, který jsem si určila na začátku, jsem splnila. 

Přínosem této práce je, ţe můţe slouţit jako souhrnná informace pro orgány města 

Ostravy o moţných hrozbách vzniku mimořádných událostí, katastrof či pohrom na území 

města. Seznamuje rovněţ s přehledem moţných rizik, která na území města Ostravy mohou 

nastat. Práce taktéţ podává přehled o současném stavu připravenosti na mimořádné události. 

Ve své práci uvádím i návrhy, jakým směrem by se měly ubírat orgány města při zlepšování 

součastného stavu připravenosti na prevenci, vznik a následky moţných mimořádných 

událostí.  
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Příloha 2: 

V tabulce jsou uvedeny a ve stručnosti popsány pouţívané analýzy rizik. [18] 

  Název metody Charakteristika metody 

1. Check List (kontrolní list) Postup zaloţený na systematické kontrole plnění předem stanovených 

podmínek a opatření. Zpravidla se vytváření na základě seznamu 

charakteristik sledovaného systému nebo činností, které souvisejí se 

systémem a potenciálními dopady, selháním prvků systému a 

vznikem škod. 

2. Safety Audit (bezpečnostní 

kontrola) 

Postup hledající rizikové situace a navrţení opatření na zvýšení 

bezpečnosti. Metoda představuje postup hledání potenciálně moţné 

nehody nebo provozního problému, který se můţe objevit v 

posuzovaném systému. Je pouţíván seznam otázek a matice pro 

skórování rizik.  

3. What - If Analysis 

(analýza toho, co se stane 

kdyţ) 

Jedná se o postup hledání moţných dopadů vybraných provozních 

situací. Je to diskuse, ve které skupina zkušených a obeznámených 

osob klade otázky nebo vyslovuje úvahy o moţných nehodách. Není 

to vnitřně strukturovaná technika. 

4. Preliiminary Hazard 

Analysis - PHA 

(předběţná analýza 

ohroţení 

Tuto analýzu můţeme také nazývat jako kvantifikace zdrojů a rizik. 

Jedná se o postup na vyhledávání nebezpečných stavů či nouzových 

situací, jejich příčin a dopadů a na jejich zařazení do kategorií dle 

předem stanovených kritérií. 

5. Proscess Quantitative Risk 

Analysis - QRA (analýza 

kvantitativních rizik 

procesu) 

Jedná se o systematický a komplexní přístup pro predikci odhadu 

četnosti a dopadů nehod pro zařízení nebo provoz systému. Analýza 

kvantitativních rizik procesu je koncept, který rozšiřuje kvalitativní 

(zpravidla verbální) metody hodnocení rizik o číselné hodnoty. 

Algoritmus vyuţívá kombinaci s jinými známými koncepty a směřuje 

k zavedení kritérií pro rozhodovací proces. Vyţaduje databázi a 

počítačovou podporu. 

6. Hazard Operation Process 

- HAZOP (analýza 

nebezpečnosti a 

provozovatelnosti) 

Postup zaloţený na hodnocení nebezpečí a z nich plynoucích rizik. 

Jde a týmovou expertní multi oborovou metodu. Cílem analýzy je 

identifikace scénářů potenciálního rizika. 

7. Event Tree Analysis - 

ETA (analýza stromu 

událostí) 

Postup, který sleduje průběh procesu od iniciační události přes 

konstruování událostí vţdy na základě dvou moţností - příznivé a 

nepříznivé. Metoda ETA je graficko-statistická metoda modelování 

rizika.  

8. Failure Mode and Effect 

Analysis - FMEA (analýza 

selhání ajeijich dopadů) 

Postup zaloţený na rozboru způsobů selhání a jejich důsledků, který 

umoţňuje hledání dopadů a příčin na základě systematicky a 

strukturovaně vymezených selhání zařízení. Metoda FMEA slouţí ke 

kontrole jednotlivých prvků projektového návrhu systému a jeho 

provozu. Představuje metodu tvrdého, určitého typu, kde se 

předpokládá kvantitativní přístup řešení. Vyuţívá se především pro 

závaţná rizika. 

9. Fault Tree Analysis - FTA 

(analýza stromu poruch) 

Postup, který je zaloţený na systematickém zpětném rozboru událostí 

za vyuţití řetězce příčin, které mohou vést k vybrané vrcholové 

události. Metoda FTA je graficko-analytické popř. graficko-

statistická metoda modelování rizik. Hlavním cílem analýzy FTA je 

posoudit pravděpodobnost vrcholové události s vyuţitím 

analytických nebo statistických metod.  
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10. Human Reliability 

Analysis - HRA (analýza 

lidské spolehlivosti) 

Postup na posouzení vlivu lidského činitele na výskyt pohrom, 

nehod, havárií, útoků apod. či některých jejich dopadů. Koncept 

HRA směřuje k systematickému posouzení lidského faktoru a lidské 

chyby. Analýza HRA má těsnou vazbu na aktuálně platné pracovní 

předpisy především z hlediska bezpečnosti práce. Uplatnění musí 

vţdy tvořit integorvaný problém bezpečnosti provozu a lidského 

faktoru v mezních situacích různých havarijních scénářů. 

11. Fuzzy Set And Verbal 

Verdict Method - FL-VV 

(metoda mlhavé logiky 

verbálních výroků) 

Metoda zaloţených na jazykové proměnné. Jde o multikriteriální 

metodu rozhodovací analýzy z kategorie měkkého, mlhavého typu. 

Opírá se o teorii mlhavých mnoţin a můţe být aplikována v různých 

obměnách, jednak samostatně s přímým výstupem priorit, anebo jako 

stupnice v pomocných bodech. 

12. Relative Ranking - RR 

(relativní klasifikace) 

Analytická strategie, která umoţňuje analytikům porovnat vlastnosti 

několika procesů nebo činností a určit tak, zda tyto procesy nebo 

činnosti mají natolik nebezpečné charakteristiky, ţe to analytiky 

opravňuje k další podrobnější studii. Relativní klasifikace můţe být 

pouţita rovněţ pro srovnání několika návrhů umístěna procesu nebo 

zařízení a zajistit tak informace o tom, která z alternativ je nejlepší 

nebo méně nebezpečná.  

13. Causes and Consequences 

Analysis - CCA (analýha 

příščin a dopadů) 

Je to směs analýzy stromu poruch a analýzy stromu událostí. Největší 

předností CCA je její pouţití jako komunikačního prostředku. 

Účelem této analýzy je odhalit základní příčiny a dopady moţných 

nehod. 

14. Probabilistic Safety 

Assessemnt - PSA (metoda 

pravděpodobnostního 

hodnocení) 

Metoda stanovuje příspěvky jednotlivých zranitelných částí k celkové 

zranitelnosti celého systému. Tato metoda je hlavně pouţívaná k 

modelování scénářů hypotetických jaderných havárií.   

15. Fishbone diagram 

(diagram rybí kosti) 

Nebo se také nazývá Ishikawův diagram. Tato technika pomáhá 

modelovat a strukturovat proces nebo identifikovat moţné příčiny 

problému. Účelem je stanovení nejpravděpodobnější příčiny 

problému, který řešíme. Kaţdý zásadní faktor se dále analyzuje a 

hledají se dílčí příčiny.  

16. Analýza SWOT Sledujeme čtyři charakteristické rysy organizace. Silné stránky 

(odborná klasifikace, dostatek finančních a materiální zdrojů, ….), 

slabé stránky (nedostatek finančních zdrojů, nevhodné umístění 

objektu, zmatená organizační struktura, .....), příleţitosti (vnější 

podmínky, které mohou mít příznivý vliv na zvyšování bezpečnostní 

úrovně zabezpečení objektu) a hrozby (stávající i budoucí negativní 

podmínky ve vnějším prostředí). Pro její relativní jednoduchost lze 

tuto metodu provádět často a opakovaně. 

17. Analýza PEST Metoda má název odvozený z počátečních písmen oblastí, které 

zkoumá; politika, ekonomie, sociální oblast, technologie. Její aplikací 

jsme nuceni zúţit záběr zkoumání na ty události a trendy v 

uvedených oblastech, které mají nebo mohou mít význam pro systém 

zabezpečení organizace.  
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18. Analýza stupně ohroţení Cílem analýzy je zjistit, jaká je pravděpodobnost, ţe nastane určitá 

kriza a jaké budou její účinky, kdyţ skutečně nastane. Úspěšnost 

pouţití této metody závisí na přesném určení pracovních kroků. 

Nejprve je nutné moţné krize pojmenovat a popsat. Pak je důleţité 

vymezit posuzované období, protoţe s přibývající délkou období se 

zvyšuje pravděpodobnost, ţe krize nastane. Nejtěţší je stanovení 

stupně pravděpodobnosti, se kterou můţe krizová situace nastat. 

Jistota, ţe konflikt určitě v posuzovaném období nastane, je 

vyjádřena hodnotou 1,0. Poté je nutné ohodnotit účinky krize na 

bezpečnost objektu, materiálů, informací, lidí, apod. Nakonec jsou 

výsledné hodnoty jednotlivých hrozeb, přeneseny do matice, která 

má plochu čtverce rozděleného podélně a svisle a devět polí.  

19. Analýza souvztaţnosti Jedna z metod, kterou lze pouţít pro vyhledávání a hodnocení rizik. 

Aplikace metody je vhodná pro posuzování celých objektů, případně 

při hodnocení činnosti určit sluţby. Proces vyhledávání rizika touto 

metodou je rozdělen do několika etap. Vyhledávání zdrojů 

potenciálního rizika statistické hodnocení zdrojů rizik, charakteristika 

rizika - maticové vyjádření.  

20. Kittsova bodová metoda Tato metoda je určena pro hodnocení závaţných zdrojů rizik 

prostřednictvím tzv."Karty pro hodnocení ohroţení nebezpečím". 

Vyznačuje se jednoduchým postupem hodnocení rizik, minimálními 

teoretickými znalostmi a naopak znalosti posuzovaného systému. 

Výsledkem je matice rizik.  
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Příloha 3: 

Matice prvků pro statutární město Ostravu 
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Příloha 4: 

 

Tabulka hodnot vstupní pravděpodobnosti k programu SFÉRA. 

 

 

Určení vstupní pravděpodobnosti vyplývá ze statistických údajů. Tam, kde nejsou 

dostupné statistické údaje, se vstupní údaje určí odhadem. 
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Příloha 5: 

Kontingenční tabulka pro statutární město Ostrava 
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Příloha 6: 

Tabulka obsahující výskyt přírodních MU na území Ostravy [9] 

Z hlediska 

působení 

Typ mimořádné 

situace 

Místo výskytu-lokalita 

Geografická 

rizika 

Rozsáhlé lesní požáry a 

požáry v nepřístupném 

terénu hustě 

obydlených částech  

V  zalesněných velkoplošných katastrech a poţárů v nepřístupném 

terénu vyplývající z existence chráněných krajinných oblastí a 

v největších sídelních celcích měst nad 10 000 obyvatel. 

Lavinová nebezpečí v horských lokalitách  

Povodeň Vodoteč / sídlo  

    Ostravice /Paskov, Řepiště   

    Odra / Stará Bělá, Polanka nad Odrou, Ostrava, Koblov  

Zvláštní povodeň 

(destrukce vodního 

díla) 

Nebezpečí zvláštní povodně hrozí v lokalitách  povodí Ostravice, 

od vodních děl - Šance, Morávka, Ţermanice atd.  v okrese Frýdek 

Místek,  do povodí Odry v Ostravě aţ po  část  okresu Karviná.  

Největší hrozbou je destrukce hrází vodních děl a vznik průlomové 

vlny nebo vlny vzniklé přepadem vody přes přehradní hráze při 

sesuvech půdy, pohybech zemního podloţí nebo v důsledku 

teroristického útoku. 

Zemětřesení Nebezpečí zvýšené seismické činnosti (nad 3° RS), přičemţ 

potenciálně je celá oblast Moravskoslezského kraje oblastí 

ohroţenou moţným lokálním  zemětřesením. 

Celé město Ostrava (zejména Petřkovice, Hošťákovice, Koblov, 

Hrušov, Muglinov a Slezská Ostrava) /4º  

Sesuv zeminy břehy vodního díla Šance a Morávka 

Haldy vytěţené hlušiny hlubinných dolů Karvinska a Ostravska  

Únik metanu Území města Ostravy v prostorech důlní a těţební činnosti (na 

místech odstavených důlních děl)     

Klimatická 

rizika 

Přívalové a 

dlouhotrvající deště 
Hrozí ničivými účinky zvýšených průtoků a rychlostí vodních toků, 

následnými záplavami a sesuvy půdy 

Bouřková činnost Místa se zvýšeným výskytem úderů blesků, zpravidla jde o 

situování do oblastí vyšších zeměpisných poloh a oblastí výškové 

zástavby 

Sněhové kalamity Sněhové kalamity, které vznikají zpravidla z přívalových 

sněhových sráţek, největší kalamitní dopad mají v horských 

oblastech, na dopravní a komunikační trasy horských oblastí. 
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Příloha 7: 

Tabulka obsahující antropogenní MU na území Ostravy [9] 

Druh rizika Typ mimořádné 

situace 

Místo výskytu-lokalita 

Společenská a 

sociální 

ohrožení 

  

  

Terorismus a 

diverzní činnost 
Rizika vyplývající z existence rozsáhlých nákupních, případně 

bezcelních zón, vysokoškolských případně výzkumných areálů 

mají návaznost na rizika demografická, ohroţení (v tomto spojení 

nejčastěji teroristické akce) jsou příznačná pro místa vysoké 

koncentrace  osob, mohou také působit z míst s moţnostmi šíření 

nebezpečných látek a organismů (Ostrava, letiště Mošnov, vysoké 

školy a výzkumné ústavy v kraji). 

Organizovaný zločin Rizika vyplývající z existence a zvláštního reţimu ve vojenských 

základnách, uprchlických táborech a věznicích: můţe být 

prostorem vzniku mimořádných událostí, mírné riziko asociálního 

chování představují vazební věznice a  věznice pro výkon trestu 

v Ostravě - Heřmanicích. 

Emigrační vlny Riziko nezákonných aktivit běţenců v rámci některé migrační 

vlny se můţe projevit v uprchlickém  zařízení. 

Zvláštní rizika 

  

  

Výškové budovy a 

podzemní stavby 
Existence výškových objektů (nad 45 m) a významných 

podzemích staveb v městě. Podzemní stavby jsou  zastoupeny 

úkrytovým fondem. 

Skládky 

nebezpečného 

odpadu 

Riziky je ohroţováno zdraví, ţivotní prostředí a ekosystém, trvá 

dlouhodobá toxicita, asanace je technicky náročná a nákladná. 

Ohrožení vodních 

zdrojů 
Ohroţení, významných zdrojů vody (přehrady, zdroje pitné vody 

apod.): zde patří - přerušení dodávek, poruchy v zásobování 

vodou (např. na hlavních přivaděčích), znehodnocení vody, 

epidemie, epizootie, terorismus aj.  

Rizika  

z rozvojových 

nebo 

útlumových 

ekonomických  

programů  

  Nejzásadnějšími jsou útlumové programy týkající se průmyslu 

paliv, energetiky, hutnictví  a rozvojové programy hutních 

výrobců, které zprostředkovaně ovlivňují:  

         samotná demografická hlediska,  

         stav výrobního a sociálního prostředí,  

         procesy asanací likvidovaných výrobních kapacit.  

Rizika 

vyplývající z 

kulturních a 

historických 

podmínek  

Kulturní a historické 

objekty 

  

  

Zábavní parky, 

sportovní zařízení 

apod.  

Rizika, vztahující se k existenci kulturních a historických objektů, 

spočívají zejména ve způsobu jejich vyuţití, přístupnosti a 

vlastním technickém zabezpečení před přístupem nepovolaných 

osob a případně nezbytnými poţárně bezpečnostními zařízeními 

(elektrickou poţární signalizací, stabilním hasícím zařízením 

apod.), jejich ohroţení poţárem, povodněmi případně jiným 

druhem události. 

Způsob vyuţití, vlastní zabezpečení poţární ochrany a rizika 

vyplývající z kapacity zábavních parků a sportovních zařízení 

regionálního a vyššího významu jakoţ i zařízení pro vyuţití 

volného času a turistických center celorepublikového a vyššího 

významu. 
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Příloha 8: 

 

Tabulka s počty MU v městských částech Ostravy v roce 2010 [9] 

Městský obvod Městská část 

P
o
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P
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p
o

p
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C
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k
em

 

Hošťálkovice Hošťálkovice 4 5 1 15 0 0 2 27 

Hrabová Hrabová 9 10 2 85 0 0 7 113 

Krásné Pole Krásné Pole 1 9 0 32 0 0 0 42 

Lhotka Lhotka 0 1 1 5 0 0 0 7 

Mariánské Hory a 

Hulváky 
Hulváky 15 4 1 34 0 0 1 55 

Mariánské Hory 28 15 7 238 0 0 14 302 

Martinov Martinov 3 7 1 30 0 0 0 41 

Michálkovice Michálkovice 11 2 1 38 0 0 1 53 

Moravská Ostrava a 

Přívoz 
Moravská Ostrava 91 66 23 924 0 0 42 1146 

Přívoz 18 11 15 182 0 0 17 243 

Nová Bělá Nová Bělá 3 3 0 16 0 0 1 23 

Nová Ves Nová Ves 5 2 1 44 0 0 3 55 

Ostrava-Jih 

Bělský Les 16 1 2 145 0 0 4 168 

Dubina 14 4 1 219 0 0 4 242 

Hrabůvka 33 17 9 558 0 0 11 628 

Výškovice 15 3 2 219 0 0 4 243 

Zábřeh 62 71 14 755 0 0 10 912 

Petřkovice Petřkovice 2 6 1 39 0 0 0 48 

Plesná Plesná 2 4 0 12 0 0 0 18 

Polanka nad Odrou Polanka n. O. 1 7 1 28 0 0 1 38 

Poruba Poruba 83 53 20 1297 0 0 20 1473 

Proskovice Proskovice 2 0 0 10 0 0 1 13 

Pustkovec Pustkovec 4 7 0 21 0 0 0 32 

Radvanice a 

Bartovice 
Radvanice 6 13 0 101 0 0 0 120 

Bartovice 8 7 1 47 0 0 1 64 

Slezská Ostrava 

Antošovice 0 0 1 11 0 0 0 12 

Heřmanice 5 6 0 44 0 0 0 55 

Hrušov 9 2 1 53 0 0 3 68 

Koblov 3 0 0 26 0 0 0 29 

Kunčice 30 6 11 115 0 0 281 443 

Kunčičky 11 3 2 53 0 0 9 78 

Muglinov 3 5 3 92 0 0 1 104 

Slezská Ostrava  32 17 4 164 0 0 4 221 

Stará Bělá Stará Bělá 8 5 4 61 0 0 1 79 

Svinov Svinov 8 14 3 85 0 0 1 111 

Třebovice  Třebovice  7 6 1 32 0 0 4 50 

Vítkovice Vítkovice 42 30 6 259 0 0 33 370 

SUMA všech MU   7726 



 

92 

 

Příloha 9: 

Mapka zátopového území statutárního města Ostravy 

Odra

Odra

Ostravice

Lučina

Opava

Zátopová území (Ostrava)

 

 

 


