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Anotace 

KALA, J.: Studie ochrany obyvatelstva v Jihomoravském kraji. Diplomová práce, Ostrava: 

VŠB-TU, 2011. 73 s. 

klíčová slova: civilní ochrana, evakuace, mimořádná událost, ochrana obyvatelstva, ukrytí, 

varování 

Diplomová práce zpracovává problematiku ochrany obyvatelstva v Jihomoravském kraji. 

V práci jsou popsány mimořádné události, které mohou nastat, je zde rozepsána legislativa, 

struktura a hlavní úkoly související s ochranou obyvatelstva v České republice. Další částí 

práce je charakteristika Jihomoravského kraje, přehled moţných zdrojů rizika a moţných 

mimořádných událostí, které mohou v kraji nastat. Součástí práce je vyhodnocení plnění 

základních úkolů ochrany obyvatelstva, zejména varování a vyrozumění, evakuace, ukrytí a 

nouzové přeţití obyvatelstva. 

 

 

Annotation 

KALA, J.: The Study on the Protection of Population in the South Moravian Region. Diploma 

Thesis, Ostrava: VŠB-TU, 2011. 73 p. 

keywords: civil defense, concealment, emergency incident, evacuation, protection of 

population, warning 

In the thesis there are worked questions of the protection of population in South Moravian 

region. In the thesis there are described extreme situations which can become. Also there are 

described the legislature, structure and main tasks related to the protection of population 

within the scope of the Czech Republic. Next part of the thesis is the characteristic of South 

Moravian region, the view of possible sources of hazards and also the view of possible 

extreme situations which can become in the region. The part of the thesis is the assesment of 

observance the basic tasks of the protection of population especially a warning and 

notification, evacuation, concealment and emergency survival of population.
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Úvod 

Pojem ochrana obyvatelstva je chápán jako označení určitého systému vztahů, vazeb a 

jiných opatření k ochraně obyvatelstva a jeho majetku v nejrůznějších ţivotních situacích, kdy 

můţe dojít k ohroţení vlivem negativního působení škodlivých dějů, přes nejrůznější 

katastrofy a krizové situace aţ po ozbrojený konflikt. Úroveň jednotlivých opatření k ochraně 

obyvatelstva je závislá jednak na lidském poznání a pochopení těchto jevů, jednak na 

vyspělosti společenského zřízení, ve kterém tito lidé ţijí. Významnou roli zde hrají 

geografické, kulturní a klimatické podmínky, rozsah industrializace a ekonomická vyspělost 

společnosti na příslušném území. 

Bezpečnou společnost ve vztahu k mimořádným událostem a krizovým situacím lze 

charakterizovat jako společnost, která má přijatý určitý soubor právních, technických, 

vzdělávacích, finančních, organizačních a dalších nezbytných opatření, které vedou 

k minimalizaci těchto neţádoucích událostí, a v praxi jsou tato opatření úspěšně realizována. 

Ochranu obyvatelstva v současné době můţeme chápat jako komplex všech činností, 

směřujících k zabezpečení ochrany obyvatel v případě vzniku jakékoliv mimořádné události, 

krizové situace nebo při válečném konfliktu, tj. zahrnuje havarijní a krizové plánování, 

činnost sloţek integrovaného záchranného systému při provádění záchranných a likvidačních 

prací. V podmínkách České republiky je ochrana obyvatelstva zabezpečena na základě 

národních zákonů a dalších prováděcích právních předpisů, tak mezinárodních úmluv a 

protokolů. Jedná se o Dodatkový protokol k Ţenevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně 

obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů a Dodatkový protokol k Ţenevským úmluvám o 

ochraně obětí mezinárodních konfliktů nemající mezinárodní charakter, které byly přijaty 

v Ţenevě dne 8. června 1977. Mezi nejvýznamnější zákony upravující problematiku 

působnosti orgánů státní správy a územní samosprávy patří zejména zákon o integrovaném 

záchranném systému a také krizový zákon. 

Cílem této diplomové práce bude poskytnout ucelený přehled o opatřeních 

souvisejících s problematikou ochrany obyvatelstva, vytipovat moţné zdroje ohroţení, které 

by mohly vést ke vzniku mimořádné události, která si vynutí provádění záchranných a 

likvidačních prací dotčených sloţek integrovaného záchranného systému na území 

Jihomoravského kraje s vyhodnocením nejzávaţnějších situací. V práci je představen 

Jihomoravský kraj, jeho geografická, demografická charakteristika, důleţité infrastruktury, 

hydrologické a klimatologické podmínky. Součástí práce je vyhodnocení základních 

zabezpečení ochrany obyvatelstva v kraji, jako je varování, vyrozumění, evakuace, ukrytí, 
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nouzové přeţití či poskytování humanitární pomoci. Je zde zhodnocen přístup orgánů státní 

správy a územní samosprávy k provádění zabezpečení kolektivní ochrany obyvatelstva 

ukrytím. 

Práce je určena především pracovníkům ochrany obyvatelstva i pracovníkům veřejné 

správy, kteří se touto problematikou zabývají. Uplatnění v ní najdou i studenti vysokých škol 

a také široká, poučená veřejnost. 
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Cíl práce 

Cílem mé diplomové práce je vypracovat studii zabezpečení ochrany obyvatelstva na 

území Jihomoravského kraje s hlavním zaměřením na ukrytí obyvatelstva, jeho vývoj, 

současný stav a budoucnost. Práce bude zaměřena na analýzu rizik v Jihomoravském kraji a 

optimalizaci opatření k ochraně obyvatelstva se zaměřením na řešení jeho ukrytí. 
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1. Rešerţe 

Při sběru informací k vypracování mé diplomové práce jsem pouţil velké mnoţství 

zdrojů. Jednalo se zejména o tištěné publikace, které jsem získal buď v Ústřední knihovně 

Vysoké školy báňské, nebo od příslušníků Hasičského záchranného sboru Jihomoravského 

kraje. Dalším zdrojem pro mou práci byl samozřejmě internet, kde se dá stáhnout velké 

mnoţství informací ohledně Jihomoravského kraje, jeho územního plánu a také mnoho 

elektronických příruček, které souvisejí s problematikou ochrany obyvatelstva. Dalším 

cenným zdrojem informací byly rozhovory s příslušníky Hasičského záchranného sboru 

Jihomoravského kraje, konkrétně z oddělení ochrany a přípravy obyvatelstva, kteří se touto 

problematikou zabývají profesionálně. 

Zde uvedu názvy odborných publikací, ze kterých jsem čerpal nejvíce informací. 

 

KOLEKTIV autorů.: Sebeochrana obyvatelstva. Metodická pomůcka pro orgány státní 

správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby. Praha: MV - GŘ 

HZS ČR, 2001. 40 s. ISBN 80-86284-12-3 

Jedná se o metodickou pomůcku, kde jsou zodpovězeny nejčastější dotazy směřující 

k ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádných událostí. Pojednává o vyuţití 

vhodných podzemních i nadzemních částí obytných domů, provozních, výrobních a dalších 

objektů k jejich úpravě pro improvizované úkryty. Tato příručka je metodickým návodem pro 

přípravné práce v době míru a pro svépomocné budování improvizovaných úkrytů za 

krizových situací. [4] 

 

KOVAŘÍK, J., SMETANA, M.: Základy civilní ochrany. 1. vydání. Ostrava: SPBI, 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. [6]  
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KRATOCHVÍLOVÁ, D.: Ochrana obyvatelstva. 1. vydání. Ostrava: SPBI, 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. [7] 

 

LINHART, P., ŠILHÁNEK, B.: Ochrana obyvatelstva ve vybraných evropských zemích. 

2. přepracované a doplněné vydání. Praha: MV - GŘ HZS ČR, 2009. 193 s. ISBN 978-80-

86640-63-1 

Publikace je určena především profesionálním pracovníkům ochrany obyvatelstva, 

pracovníkům veřejné správy, kteří se touto problematikou zabývají, a odborníkům 

v podnikatelské sféře. Práce obsahuje informace o současné situaci v ochraně obyvatelstva ve 

dvaceti evropských zemích, zejména se jedná o všeobecné informace v jednotlivých zemích, 

strukturu ochrany obyvatelstva, řídící struktury, vládní organizace vzdělávání a legislativu, 

kterou se řídí jednotlivé státy. [10] 

 

PACINDA, Š., PIVOVARNÍK, J.: Kolektivní ochrana obyvatelstva. 1. vydání. Praha: MV - 

GŘ HZS ČR, 2010. 118 s. ISBN 978-80-86640-67-9 

Kniha přehledně popisuje jeden ze základních pojmů ochrany obyvatelstva a to 

kolektivní ochranu. Ta je zabezpečována kombinací dvou základních způsobů a to evakuací a 

ukrytím obyvatelstva. V knize je podrobně popsána moţnost evakuace a její zabezpečení. Na 

tento pojem navazuje problematika kolektivní ochrany obyvatelstva ukrytím, kde jsou 

popsány jednotlivé typy stálých a improvizovaných úkrytů, včetně jejich vybavenosti a 

provozuschopnosti. [12] 

 

Havarijní plán Jihomoravského kraje. Brno: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského 

kraje, 2010. č. j. HSBM-469-1/2010 

Jedná se o plán k provádění záchranných a likvidačních prací na území 

Jihomoravského kraje. Je to základní dokument sloţek havarijní připravenosti k provádění 

záchranných prací k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých 

mimořádnou událostí a likvidačních prací k odstranění následků způsobených mimořádnou 

událostí. Havarijní plán kraje je zpracován zejména pro řešení mimořádných událostí 

vyţadujících vyhlášení třetího popř. zvláštního stupně poplachu. [25] 
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Elektronická encyklopedie civilní obrany a řízení. The Electronic Encyclopaedia of Civil 

Defense and Emergency Management [online]. Virginia: 2003. [cit. 2011-03-28] Dostupný 

z WWW: https://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. [34] 

 

Časopis 112: Odborný časopis poţární ochrany, integrovaného záchranného systému a 

ochrany obyvatelstva. 

 

  

https://facultystaff.richmond.edu/~wgreen/encyclopedia.htm
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2. Definice základních 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. [31] 

Mimořádná událost 

Mimořádnou událostí se rozumí 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. [31] 

Integrovaný záchranný systém 

Integrovaným záchranným systémem se rozumí koordinovaný postup jeho sloţek při 

přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. Dělí se na 

základní a ostatní sloţky integrovaného záchranného systému. [31] 

Záchranné práce 

Záchrannými pracemi se rozumí 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. [31] 

Likvidační práce 

Činnost vedoucí k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí. [31] 

Analýza rizik 

Slouţí k posouzení aktuálního stavu a moţných zdrojů ohroţení. Cílem analýzy rizik 

je popis a hodnocení existujících a potenciálních rizik a nalézt slabá místa v dané oblasti. V 

dnešní době existuje celá řada metod zabývající se analýzou. [16] 

Kolektivní ochrana 

Kolektivní ochrana je hromadná, společná ochrana obyvatelstva, zvířectva věcných 

prostředků proti účinkům a následkům ozbrojených konfliktů, ţivelních pohrom, velkých 

provozních havárií a katastrof. Patří sem opatření v oblasti evakuace a ukrytí obyvatelstva, 

opatření organizačního a pořádkového charakteru, opatření v oblasti zdravotního zabezpečení, 

zabezpečení vodou, pohonnými hmotami, sledování chemické a radiační situace. [12] 

Varování 

Souhrn technických a organizačních opatření zabezpečujících včasné upozornění na 

hrozící nebo nastalou mimořádnou událost a krizovou situaci pomocí veřejného vyhlášení 

varovného signálu. [6] 
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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. [6] 

Informování 

Je podání informací obyvatelstvu o povaze nebezpečí a opatření k ochraně ţivota, 

zdraví, majetku a ţivotního prostředí. [6] 

Evakuace 

Evakuace je souhrn opatření, kterým se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů 

kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby 

a nebezpečných látek z míst ohroţených mimořádnou událostí. 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. [29] 

Ukrytí 

Ukrytím obyvatelstva se rozumí opatření, slouţící k jeho ochraně proti účinkům a 

následkům velkých provozních havárií a proti zbraním hromadného ničení. Je zabezpečováno 

ve vytipovaných prostorech podzemních a nadzemních částí budov, dále v jiných vhodných 

prostorech, které jsou upraveny svépomocí obyvatelstva s vyuţitím materiálů z místních 

zdrojů na improvizované úkryty a ve stálých úkrytech a ochranných systémech dopravních 

staveb. [12] 
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3. Mimořádná událost, riziko 

Lidstvo je od počátku své existence doprovázené četnými přírodními mimořádnými 

událostmi. Vyuţíváním přírody, přírodních zdrojů, rozmachem civilizace a 

vědeckotechnickým vývojem bylo vyvoláno kromě pozitivních stránek i mnoţství nových 

druhů rizik. Jsou to veškeré jevy, které jsou dané zejména nerespektováním přírodních zákonů 

a za nerovnoměrné zasahování do rovnováţných stavů přírodních sil. Patří sem zejména 

technogenní mimořádné události, které si můţeme vybavit pod pojmem průmyslová havárie. 

[1] 

Na základě podstaty jevů lze typy mimořádných události rozdělit: 

 přírodní, 

 antropogenní, 

 kombinované. 

Přírodní mimořádné události 

Vznikají vzájemným působením přírodních sil pozemských i mimozemských, které 

vyvolávají změnu akumulace energie uvnitř Země nebo na jejím povrchu. Formy stabilizace 

těchto změn jsou zastoupeny seismickou aktivitou, vulkanickou činností, svahovými sesuvy, 

povodněmi, extrémními meteorologickými jevy (sucha, deště, větry, vedra), které mohou být 

doprovázeny následnými jevy. [1] 

Antropogenní mimořádné události 

Jsou vyvolány v souvislosti civilizačních aktivit. Jedná se zejména o události 

technogenní (dopravní, technického původu), environmentální apod. Tyto události jsou 

reprezentovány většinou poţáry, výbuchy či výronem škodlivin. [1] 

Kombinované mimořádné události 

Zde jsou zahrnuty přírodní mimořádné události vyvolané dlouhodobou či krátkodobou 

činností člověka a technogenní události, indukované stupňováním přírodního nepříznivého 

jevu (povodeň – únik nebezpečných látek z podniku). [1] 

 

3.1 Riziko a jeho charakteristika 

Je třeba rozlišovat dva základní pojmy, a to nebezpečí (zdroj rizika) a riziko. 
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Nebezpečí – vlastnost nebezpečné látky nebo fyzická či fyzikální situace, která vyvolá 

moţnost vzniku závaţné havárie. Je vlastnost látky nebo objektu způsobit nenadálý negativní 

jev. Tato vlastnost je daná, projeví se však pouze tehdy, je-li člověk jejímu vlivu vystaven. 

Riziko – jedná se o pravděpodobnost vzniku neţádoucího specifického účinku, ke kterému 

dojde za určitých okolností za určitou dobu. Riziko je moţno definovat, jako 

pravděpodobnost vzniku negativního jevu a jeho následku. Jedná se tedy o relaci mezi 

očekávanou ztrátou (poškození zdraví, majetku) a neurčitostí uvaţované ztráty (frekvencí 

výskytu) [2]. Dle zákona o prevenci závaţných havárií je riziko definováno jako 

pravděpodobnost vzniku neţádoucího specifického účinku, ke kterému dojde během určité 

doby či za určitých okolností. 

Literatura [8] uvádí, ţe riziko je výsledkem součinu nebezpečí a zranitelnosti území. 

 

RIZIKO = NEBEZPEČÍ x ZRANITELNOST 

 

Případně lze pouţít grafické znázornění maticového součinu (matice rizik)  

 

Tab. 1: Matice rizik [8] 

RIZIKO 

zranitelnost (Z) 

Z0 Z1 Z2 Z3 Z4 

nulová nízká střední vysoká 
velmi 

vysoká 

Nebezpečí 

(N) 

N0 nulové R0 R0 R0 R0 R0 

N1 nízké R0 R1 R1 R1 R1 

N2 střední R0 R1 R2 R2 R3 

N3 vysoké R0 R1 R2 R3 R4 

N4 velmi vysoké R0 R1 R3 R4 R4 

 

R0 - bez rizika 

R1 - nízké riziko (zanedbatelné) 

R2 - střední riziko (sociálně přijatelné bez preventivních opatření) 

R3 - vysoké riziko (není vţdy sociálně přijatelné a zvaţují se preventivní opatření) 

R4 - velmi vysoké riziko (není sociálně přijatelné, jsou nutná preventivní opatření) 
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Nebezpečí je nutno vyjádřit hodnotově. K tomu se pouţívá pojem míra rizika, který 

chápeme jako hodnotové vyjádření pravděpodobnosti vzniku negativních následků vlivem 

aktivace nebezpečí. 

Zranitelnost území lze chápat jako vnímavost (reakci) území na dopady mimořádné 

události. Zranitelnost je vlastností území. 

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

 

R = MR x Z 

kde  R - riziko, 

 MR - míra rizika, 

 Z - zranitelnost území. [8] 

 

3.2 Výskyt a projevy mimořádných události 

Mimořádné události ohroţují člověka, majetek a ţivotní prostředí, jedná se zejména o 

přírodní mimořádné události a antropogenní průmyslové a jiné havárie. Je moţné uvaţovat 

následující výskyt mimořádných událostí, znát jejich projevy a dopady jejich vzájemné 

kombinace.  

 

Tab. 2: Dělení mimořádných událostí [37] 

Mimořádné události 

ţivelní pohromy 
havárie s únikem nebezpečných 

látek 
ostatní 

záplavy, povodně, záplavy 

vzniklé zvláštní povodní či táním 

sněhu 

 

vichřice, sněhové a námrazové 

kalamity, orkán, tornádo 

 

sesuvy půdy, svahové pohyby 

zemětřesení, sopečný výbuch 

 

extrémní chlad, teplo, 

pád meteoritu 

 

velké lesní poţáry 

havárie v chemickém provozu 

 

výbuchy plynů a par hořlavých 

kapalin 

 

poţáry 

 

radiační havárie 

 

ropné havárie 

terorismus 

 

oznámení o uloţení bomby 

 

nebezpečná zásilka, podezřelé 

zavazadlo 

 

epidemie, epizootie 

 

dopravní havárie silniční, 

ţelezniční, letecké 

 

poruchy energetických sítí 

 

3.2.1 Ţivelní pohromy 

Ţivelní pohromou rozumíme mimořádnou událost vzniklou škodlivým působením 

přírodních sil. Přináší obrovské škody na majetku a přírodě, poškozují také zdraví a 
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v některých případech hrozí i ztráta ţivota. Ţivelní pohromy mohou dosahovat aţ 

katastrofických rozměrů.  

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 následků a zabránění moţnosti vzniku sekundárních projevů negativních 

událostí (nákazy, migrace, hladomor, výpadky energetických sítí apod.). [37] 

Povodně, záplavy 

Tímto pojmem se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo 

jiných povrchových vod, kdy hrozí vylití z koryta řeky nebo voda zaplavuje rozsáhlé území a 

můţe způsobit škody. Pojmem povodeň se rozumí také stav, kdy voda nemůţe z jakéhokoliv 

důvodu odtéct přirozeným způsobem nebo jej tento odtok nedostatečný. Povodeň můţe být 

zapříčiněna přírodními a umělými vlivy. Přirozená povodeň je způsobena vydatnými 

dešťovými sráţkami, náhlým táním vrstvy sněhu, nepříznivým chodem ledů v korytech řek.  

Při této povodni jsou ohroţeny majetky a ţivoty obyvatel, můţe dojít k dočasnému odstavení 

vodních zdrojů či energetických sítí. V zatopených územích můţou vzniknout epidemie 

vlivem kontaminace. Zvláštní povodeň se projeví rozrušením hrází vodních děl, při narušení 

tělesa hráze, při poruše stavidel nebo při nouzovém řešení kritických situací z hlediska 

bezpečnosti na vodohospodářském díle. Dalším důvodem můţe být teroristická činnost. 

Záplavou rozumíme souvislý proud vody, vytvořený vlivem přívalových sráţek, který můţe 

způsobit škody na majetku a zdraví obyvatel. 

V České republice jsou nejčastější povodně způsobené náhlými přívalovými dešti, 

táním sněhu v horských oblastech a rozmrzáním vodních toků. Jsou vyhlašovány tři stupně 

povodňové aktivity: 

 stav bdělosti – I. stupeň povodňové aktivity 

 stav pohotovosti – II. stupeň povodňové aktivity 

 stav ohroţení – III. stupeň povodňové aktivity. 

Ochrana před povodněmi spočívá v 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. 
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Ochrana před povodněmi je zabezpečována podle povodňových plánů a při vyhlášení 

krizové situace krizovými plány. [1, 37] 

Vichřice, větrné poryvy 

Tyto jevy nastávají vlivem vyrovnáváním rozdílných atmosférických tlaků v různých 

místech zemského vzdušného obalu. Vzduch proudí z míst vyššího atmosférického tlaku do 

míst s niţším tlakem. Tyto jevy se projevují zejména ničením střech, likvidací lehčích 

nezajištěných objektů, nadzemních částí produktovodů a energetických sítí, poškozením 

lesních porostů. Pro určení síly větru se pouţívá Beaufortova stupnice větru. [1, 37] 

Sněhové kalamity 

Kalamitní stavy z důvodu sněhových sráţek vznikají při vydatném a dlouhodobém 

sněţení, vytvářením závějí a sněhových jazyků vlivem nárazového a dlouhotrvajícícho větru. 

Námrazy vznikají v podzimních, zimních a jarních měsících vlivem extrémních poklesů 

teploty pod bod mrazu nebo vlivem namrzání deště na silně podchlazený zemský povrch. 

Sněhové sráţky nebo námraza mají za následek narušení dopravního systému, nesjízdnost 

některých úseků a zhoršení dopravní situace, poškození elektrického vedení a rovněţ můţe 

dojít k poškození lehkých staveb. [1] 

Sesuvy půdy a skal 

Vznikají v důsledku zemětřesení, podmáčení podloţí, atmosférickými vlivy 

(zvětrávání, mráz, deště) nebo důlní činností. Dochází k pohybu velkých masivů hmoty. Jedná 

se o pohyb materiálu dolů po svahu účinky gravitace. 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 sesuvům jsou nejúčinnější preventivní technická opatření, která spočívají v 

zachycení a odvedení povrchové vody, umělých úpravách terénu (kotvení svahů, stavbě 

pilotů, opěrných stěn, betonové injektáţi svahů a skal, výsadbě vhodné zeleně, preventivních 

odstřelech skalních bloků nebo vrstev sněhu, zpevnění svahů pomocí kovových a umělých 

sítí). [1, 37] 
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Zemětřesení 

Vzniká vlivem posunu zemských ker, propadem zemských dutin, neúměrným tlakem 

na zemskou vrstvu vulkanickou činností. Je doprovázeno katastrofickými jevy, jako jsou 

sesuvy půdy, kamení a skalních bloků, ničivé příbojové vlny na mořském pobřeţí (tsunami), 

poţáry a epidemie. Zemětřesení se měří pomocí Richterovy stupnice. Má za následek vznik 

technologických havárií (narušení zásobníků s nebezpečnou látkou – chlór, amoniak, ropné 

produkty) vede ke vzniku poţárů, výbuchů (narušení rozvodu elektrické energie, 

produktovodů). Narušením hrází vodních děl vede ke vzniku přívalové vlny. 

Nejdůleţitějším opatřením v oblasti ochrany před zemětřesením je seznámení 

obyvatelstva o účincích zemětřesení. [1, 37] 

Sucha a nedostatek pitné vody 

Vznikají převáţně v letních měsících vlivem dlouhodobých nepříznivých klimatických 

podmínek. 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. [1] 

3.2.2 Havárie 

Úniky toxických látek 

Dochází k nim při poruchách zařízení nebo odchylkách od technologického procesu. 

Následkem takových úniků a šíření můţe být smrt, nevratné poškození zdraví lidí, zamoření 

ţivotního prostředí, závaţné narušení hospodářské činnosti i nutnost evakuace obyvatelstva. 

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

prostředí, např. pro vodní zdroje nebo pro zemědělskou půdu. [1, 37] 

Výbuchy 

Jedná se o náhlé mimořádné události s rychlou dobou průběhu a krátkou dobou trvání, 

ale se značným destruktivním účinkem. Často je událost doprovázena následnou neţádoucí 

událostí s vyvoláním poţárů. K výbuchu dochází při vzniku výbušné směsi plynů nebo par 

hořlavých kapalin nejčastěji se vzduchem a její iniciací.  



15 

 

V uzavřeném prostoru je podmínkou vytvoření výbušné směsi a následná iniciace. 

Výbuch mohou způsobit i směsi prachu se vzduchem a aerosolové směsi (jemná mletá 

mouka, cukerný prach, uhelný prach, aerosoly velmi těkavých kapalin apod.). Iniciátorem 

můţe být elektrická jiskra, otevřený plamen, elektrostatické výboje, rozţhavené předměty 

apod. Výbuch můţe nastat i vlivem teroristické činnosti. [1, 37] 

Havárie v chemickém provozu 

Jde o havárie, 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. [1] 

Poţáry 

Mohou vznikat při neopatrné manipulaci s otevřeným ohněm za přítomnosti hořlavých 

materiálů, zkratem, samovznícením, mechanickým působením materiálů, iniciací produktů 

vznikajících při biologických procesech, při technologických a spalovacích procesech, 

chemických reakcích apod.  

Mezi obecné projevy poţárů patří tepelná radiace, která nepříznivě působí na ţivé 

organismy, stavby, zařízení a tím způsobuje poţár značné materiální škody. Svým vlivem 

můţou být způsobeny výbuchy, zamoření ţivotního prostředí. Nebezpečí představují i toxické 

zplodiny hoření. Poţáry ovlivňují ţivoty a majetky osob, ţivotní prostředí, nebezpečí 

představují i rozsáhlé lesní poţáry, které mohou ohrozit objekty. [1] 

Radiační havárie 

Nebezpečí radiační havárie pochází jednak z nebezpečí jaderných zbraní hromadného 

ničení, jednak z jaderných energetických zařízení, které pro výrobu elektrické energie 

vyuţívají štěpení jader atomů. V jaderných elektrárnách nehrozí jaderný výbuch, můţe však 

dojít k radiační havárii a následnému úniku radioaktivních látek. [37] 

Havárie s únikem ropných produktů 

Havárie s únikem ropných produktů většinou neznamenají velké riziko ohroţení na 

ţivotech či zdraví osob (pokud nejsou doprovázeny poţárem či výbuchem), jsou ale 

specifické tím, ţe jejich četnost je vysoká a únikem látek mají velmi negativní dopad na 

ţivotní prostředí. [37] 
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3.2.3 Ostatní události 

Poruchy energetických sítí 

Jedná se zejména o poruchy a přerušení dynamického fungování sítě. Sítě se rozdělují 

na potrubní a kabelové (dráty). Potrubní sítě mohou být narušeny korozí, mechanicky při 

stavební činnosti nebo nárůstem tlaku uvnitř potrubí. Regulační stanice přestanou fungovat 

vlivem poţáru nebo poruchou technologie. Nadzemní (drátové) vedení elektrické energie 

můţe být porušeno vlivem větru, pádu předmětů, vytvořením námrazy. Rozvodny a 

trafostanice mohou být vyřazeny z činnosti vlivem poţáru nebo porušením limitních hodnot 

zátěţe. Podzemní kabelové vedení elektrické energie můţe být narušeno mechanicky vlivem 

stavební činnosti. 

Tyto havárie mohou vyvolat další mimořádné události. Únikem z potrubních rozvodů 

můţe být kontaminováno ţivotní prostředí, výbuchem či poţárem je doprovázen únik plynu 

z plynovodu. Závaţný výpadek elektrické energie má velký dopad na výrobu i obyvatelstvo. 

Nedostatek vody způsobí značný dopad na výrobu či znesnadní zásah při poţárech. [1] 

Hromadné nákazy 

Jedná se o moţnost rozšíření určité choroby mezi obyvatelstvo. Hromadná nákaza 

zvířectva se projeví jak na hospodářství, tak i na ohroţení lidského zdraví. Hromadné nákazy 

jsou v dnešní době často spojovány s hrozbou bioterorismu. Zdrojem můţe být nemocný 

člověk (nosič nemoci), infikované zvíře nebo úmyslné rozšíření choroby v populaci. [37] 

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. Příčinou nehody je 

jednak neustále se zvyšující hustota, četnost a technická sloţitost dopravních systémů, další 

příčinou jsou špatné povětrnostní podmínky (zimní období), nedbalost, nesprávná rozhodnutí 

řidičů. 85 % dopravních nehod je zapříčiněno selháním lidského faktoru, 5 % je vlivem 

technického závady na vozidle, 10 % se pak přičítá dopravním cestám a prostředí. Největší 

nebezpečí přestavují nehody při přepravě nebezpečných látek. Jejich následkem můţe být 

rozsáhlý poţár v sídelní či průmyslové aglomeraci, zamoření ovzduší nebezpečnými látkami, 

kontaminace ţivotního prostředí, či následky na zdraví osob vlivem sekundárních účinků 

látek. [1, 37] 
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Terorismus 

Terorismus není fenoménem poslední doby, ale v současnosti dochází k jeho rychlé 

globalizaci a nabývá fanatických forem. Stává se neodmyslitelnou součástí našeho 

kaţdodenního ţivota. Hrozba terorismu je reálná, pravděpodobnost malá. K teroristickému 

útoku můţe dojít kdekoliv a kdykoliv. Předpokládaná místa nejpravděpodobnějšího ohroţení 

jsou místa a prostory s velkým soustředěním obyvatelstva v malé lokalitě (nádraţí, nákupní 

centra, hotely, sportovní a společenské akce), budovy orgánů státní správy, soudy, významné 

objekty infrastruktury či cíle letecké dopravy. [25] 

 

3.3 Analýza a hodnocení rizik 

Analýza a hodnocení rizik jsou soubory metod a procedur, které fungují pro potřeby 

řízení a vytváří podklady pro rozhodovací proces. Proces analýzy a hodnocení rizik vede 

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

rozhodnutí. Dle zákona o prevenci závaţných havárií je provozovatel objektu povinen pro 

účely bezpečnostní zprávy či programu provést analýzu a hodnocení rizik závaţné havárie, 

kde se uvede: 

 identifikace zdrojů rizika, 

 určení moţných scénářů závaţných havárií a jejich příčin, které v závaţnou havárii 

mohou vyústit, 

 odhad dopadů moţných scénářů havárií na zdraví a ţivoty lidí, zvířata, ţivotní 

prostředí a majetek, 

 odhad pravděpodobnosti scénářů závaţných havárií, 

 stanovení míry rizika, 

 hodnocení přijatelnosti rizika vzniku závaţných havárií. 

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 a 

vypovídací schopnosti a homogenity dostupných datových postupů, není moţno vypracovat 

ţádné obecné pokyny pro stanovení rizik. 

Pro analýzu a hodnocení rizik je v současné době 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. 
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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. [2]  

 

Typy analýz: 

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

souvislosti,  

 kvantitativní – určí četnosti, frekvence scénářů havárií a hodnocení následků.  
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4. Ochrana obyvatelstva v České republice 

Jak jsme se přesvědčili v minulé kapitole, mimořádných událostí, které v dnešní době 

mají zásadní význam pro bytí člověka je široká škála. Ochrana obyvatelstva jako komplex 

připravovaných a při mimořádných událostech a krizových situacích prakticky realizovaných 

opatření ze zákona je prováděna a zabezpečována stylem, aby byly v co největší míře 

chráněny lidské ţivoty, zvířata, kulturní hodnoty a ţivotní prostředí s ohledem na ekonomické 

moţnosti státu. Ochrana obyvatelstva má v našich podmínkách své určené místo. Byla 

vytvářena z předválečné Civilní protiletecké obrany do současné polohy Integrovaného 

záchranného systému.  

V současné době je ochrana obyvatelstva v podmínkách České republiky zabezpečena 

na základě národních zákonů a dalších prováděcích právních předpisů, mezinárodních úmluv 

a protokolů. [7] 

 

4.1 Právní předpisy a usnesení vlády přijaté v souvislosti s ochranou obyvatelstva 

Jedním z prvních kroků v zabezpečení ochrany obyvatelstva po listopadu 1989 byla 

ratifikace Dodatkových protokolů k Ţenevským úmluvám o ochraně obětí války. Jednalo se o 

sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí České a Slovenské Federativní 

republiky č. 168/1991 Sb. o Dodatkových protokolech I a II k Ţenevským úmluvám z 12. 

srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů, přijatých v Ţenevě 8. 

června 1977. Usnesením vlády České republiky č. 660/1993 byly ke konci roku 1993 

zrušeny štáby civilní ochrany okresních úřadů a statutárních měst. Úkoly CO převzaly tímto 

okresní úřady (magistráty).  

Usnesením vlády č. 53/1999 byl vysloven souhlas převodu výkonu státní správy ve 

věcech CO z ministerstva obrany na ministerstvo vnitra s účinností od 1. 1. 2000. Dalším 

usnesením vlády č. 39/2000 vzala vláda na vědomí informaci o postupu transformace a 

termín převodu státní správy ve věcech CO byl na 1. 1. 2001. Tímto dnem bylo v rámci 

ministerstva vnitra vytvořeno Generální ředitelství HZS ČR a do jeho struktur a struktur HZS 

krajů se integrovaly struktury Hlavního úřadu CO a jeho součástí. 

Současný systém ochrany obyvatelstva je v podmínkách ČR systémově upraven 

zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 

[31], dalším významným právním předpisem upravující problematiku ochrany obyvatelstva je 

zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů [32], zákon č. 
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241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých zákonů 

[33], vyhlášky č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva [29], 

vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS [28], nařízení vlády 

č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, 

poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad vynakládaných právnickými a 

podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva, usnesení vlády č. 417/2002, ke 

Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015, usnesení vlády č. 

165/2008, ke Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 [26] a 

k Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do 

roku 2015. [5, 7] 

I další zákony upravují problematiku ochrany obyvatelstva, jde hlavně o právní 

předpisy, které se zabývají problematikou ochrany obyvatelstva ve vztahu k určitému druhu 

ohroţení. Jedná se zejména o: 

 zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém vyuţívání jaderné energie a ionizujícího záření 

 zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky 

 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 

 zákon č. 258/2002 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých zákonů 

 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zákon) 

 zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) 

 zákon 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České Republiky. 

Nutno dodat, ţe tento výčet není zdaleka úplný, nicméně uvedené dokumenty mají pro 

zabezpečení ochrany obyvatelstva zásadní charakter. [5, 7, 20] 

 

  4.2 Úkoly ochrany obyvatelstva 

Podle zákona o IZS [30] je ochrana obyvatelstva definována jako plnění úkolů civilní 

obrany (dále jen CO), to znamená plnění úkolů článku 61 Dodatkového protokolu I 

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

konfliktů. 

Ve smyslu odstavce 1 čl. 61 Protokolu I se pod pojmem CO rozumí plnění některých 

nebo všech humanitárních úkolů, jejichţ cílem je chránit civilní obyvatelstvo před 

nebezpečím, pomoci mu odstranit bezprostřední účinky nepřátelských akcí nebo pohrom a 

také vytvořit nezbytné podmínky pro jeho přeţití. Těmito úkoly jsou: 
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 hlásné sluţby, 

 evakuace, 

 organizování a poskytování úkrytů, 

 zatemňování, 

 záchranné práce, 

 zdravotnické sluţby včetně první pomoci a také náboţenská pomoc, 

 boj s poţáry, 

 zjišťování a označování nebezpečných oblastí, 

 dekontaminace a podobná ochranná opatření, 

 poskytování nouzového ubytování a zásobování, 

 okamţitá pomoc při obnově a udrţování pořádku v postiţených oblastech 

 okamţitá oprava nezbytných veřejných zařízení, 

 bezodkladné pohřební sluţby, 

 pomoc při ochraně předmětů nezbytných k přeţití, 

 doplňující činnost nezbytná k splnění výše uvedených úkolů, včetně plánování a 

organizování, ale neomezující se pouze na tuto činnost. 

Civilní obrana můţe plnit všechny uvedené úkoly nebo jen některé z nich, ale nelze 

k tomu přidávat ţádné další úkoly. [7, 15] 

Organizace CO jsou instituce a jednotky, které jsou organizovány nebo zmocněny 

příslušnými orgány strany konfliktu k plnění výše uvedených úkolů a které jsou určeny a 

vyuţívány výhradně k těmto účelům. 

Personál organizací CO jsou osoby, určené stranou konfliktu k plnění výše 

uvedených úkolů včetně personálu určeného příslušnými orgány této strany výhradně k řízení 

těchto organizací. 

Materiál organizací CO tvoří zařízení, zásoby a přepravní prostředky, pouţívané 

k plnění výše uvedených úkolů. [6] 

 

Úkoly ochrany obyvatelstva musí vést k naplnění alespoň jednoho z cílů: 

 chránit civilní obyvatelstvo před nebezpečím 

 pomoci civilnímu obyvatelstvu odstranit bezprostřední účinky nepřátelských akcí nebo 

pohrom 

 vytvořit nezbytné podmínky pro přeţití obyvatelstva. [15] 
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V následujících kapitolách bude popsáno plnění základních úkolů ochrany 

obyvatelstva v ČR. 

 

4.3 Varování a vyrozumění 

Včasné a správné provedení varování a prvotní tísňové informování o hrozbě nebo 

nastalé mimořádné události je jednou z hlavních podmínek úspěšné realizace opatření ochrany 

obyvatelstva a zahájení komunikace orgánů krizového řízení s obyvatelstvem, které je 

ohroţeno. Při hrozbě MU nebo krizového stavu (dále jen KS) nebo po jejím vzniku je také 

nutno urychleně zabezpečit vyrozumění sloţek IZS a jejich příslušníků, pracovníků orgánů 

státní správy a samosprávy a dalších dotčených institucí. 

Zabezpečení varování a vyrozumění je v rámci CO uloţeno v zákonu č. 239/200 Sb., 

kde se stanovuje udrţovat v trvalé pohotovosti a provozuschopnosti systémy varování a 

vyrozumění. Vykonávat pravidelné prověrky technické způsobilosti systému. Obyvatelstvo o 

moţném nebezpečí a opatření CO informovat pomocí hromadných sdělovacích prostředků. 

 Varovná informace můţe mít charakter akustický, verbální nebo optický. Mají často 

předem stanovenou formu signálu, po jehoţ přijetí jsou realizovány smluvené činnosti a další 

opatření. Po provedení varovného signálu je neprodleně realizováno verbální tísňové 

informování obyvatelstva prostřednictvím rozhlasu, televize, místních rozhlasů či mobilním 

hlásnými prostředky (megafony, rozhlasové vozy). V současné době se také provádí 

informování obyvatelstva pomocí sms zprávy. 

Dnem 1. listopadu 2001 byl v ČR zaveden jeden varovný signál „všeobecná výstraha“ 

pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku MU. Signál je vyhlašován kolísavým tónem 

sirény po dobu 140 sekund. Signál můţe být vyhlašován třikrát za sebou v asi tříminutových 

intervalech. Po vyhlášení signálu bude následovat tísňová informace z hromadných 

informačních prostředků (dle rozsahu události – celostátní, regionální) pro vyrozumění o 

hrozící nebo nastalé MU. [6] 

 
 

Obr. 1: Signál „Všeobecná výstraha“ pro rotační sirény [6] 
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Základním prostředkem pro vyhlašování signálů je síť koncových prvků varování 

(sirény, místní rozhlasy) začleněných do jednotného systému varování a vyrozumění (JSVV). 

V ČR je do systému varování začleněno asi 6.000 sirén a místních rozhlasů. JSVV 

zajišťovaný a provozovaný MV- GŘ HZS ČR je dnes prakticky dobudován a zabezpečuje 

spolehlivý provoz. Území státu je z 90 % pokryto varovným signálem, přičemţ nejsou 

pokrývána neobydlená území. Rozmístění různých druhů koncových prvků varování je 

schopen varovat 80 % obyvatelstva. JSVV je tvořen těmito hlavními součástmi: 

 systémem selektivního radiového návěštění (SSRN), kterým je zabezpečeno ovládání 

koncových prvků varování a vyrozumění, 

 koncovými prvky varování a vyrozumění, kterými je zabezpečeno vlastní varování a 

vyrozumění obyvatelstva. 

SSRN je plně digitální a v rámci republiky je tento systém provozován na krajské 

úrovni. SSRN umoţňuje dálkové selektivní ovládání poplachových sirén či jiných varovacích 

zařízení a vysílání krátkých textových zpráv osobám vybaveným osobními přijímači (pagery). 

Základními prvky SSRN jsou: 

 vysílací infrastruktura, 

 zadávací terminály a přenosové cesty, 

 koncové prvky. 

 

Obr. 2: Schéma principu činnosti SSRN [6] 

 

 

Vysílací infrastruktura je tvořena sítí základnových stanic. Ty zabezpečují pokrytí 

daného území signálem. V jedné síti můţe pracovat aţ 32 stanic. 
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Prostřednictvím zadávacích terminálů (vyrozumívacích center) realizuje obsluha 

systému poţadavky na volání. Do jednoho systému lze připojit libovolné mnoţství terminálů. 

Všechny zadávací terminály předávají volání do sítě základnových stanic prostřednictvím 

připojení přes počítačovou síť na řídící pracoviště kraje. Zadávací terminály se dělí do 4 

úrovní dle svého umístění v systému a územní působnosti. 

Zadávací terminál I. úrovně (VyC - celostátní) 

Centrum je umístěno na pracovišti GŘ HZS ČR. Z tohoto terminálu je moţné zadávat 

volání do všech krajských systémů. Vyrozumívací centrum zabezpečuje provoz a údrţbu 

systému varování a vyrozumění jako celku. 

Zadávací terminál II. stupně (VyC - vyrozumívací centrum krajské, řídící) 

Centrum je umístěno na řídících pracovištích krajských subsystémů SSRN. Obsluhy 

terminálů mohou zadávat volání určená pro příjemce, jejichţ adresy jsou přiděleny danému 

kraji. Prostřednictvím těchto center případně vstupují do soustavy místního vyrozumění 

zadávací terminály III. a IV. stupně. 

Zadávací terminály jsou do sítě připojeny pomocí virtuální datové sítě, zadávací 

terminály IV. úrovně mohou být připojeny pevným datovým okruhem na terminál vyšší 

úrovně nebo stejným způsobem jako terminály vyšší úrovně. 

Koncové prvky SSRN jsou přijímače, realizující poţadavky obsaţené ve volání. Jsou 

jednoznačně identifikováni svou adresou, čímţ je zajištěna potřebná selektivita volání. 

Jednomu přijímači lze zadat i více adres. V systému jsou pouţívány: 

 přijímači pro ovládání koncových prvků varování (určeny pro dálkové ovládání 

rotačních a elektronických sirén a dalších varovacích zařízení – místní rozhlasy), 

 osobními přijímači (pagery) – schopnost přijmout a zobrazit přijatou zprávu.  

Organizační opatření varování a vyrozumění obyvatelstva jsou stanovena v plánu 

varování a vyrozumění, který je součástí havarijního plánu kraje. [6, 7] 

 

4.4 Evakuace  

Jedná se o mimořádné opatření, které se pouţije v případech, kdy jiţ nelze účinnou 

ochranu obyvatelstva zabezpečit jiným vhodnějším způsobem. Evakuaci z ohroţených prostor 

podléhají všechny osoby kromě osob, které se nějak podílejí na realizaci evakuace nebo 

v prostoru vykonávají jinou neodkladnou činnost. K jejich ochraně se plánují a provádějí 

nezbytná opatření. 
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Evakuace je specifický způsob ochrany obyvatelstva a je nutno jej plánovat dopředu. 

Plánování evakuace je proces přípravy nezbytných opatření k provedení evakuace 

obyvatelstva, který umoţňuje spolupráci všech zúčastněných a vede k účinnému řízení 

průběhu evakuace. Plánování evakuace vychází z vyhodnocení analýzy moţných ohroţení 

(analýza rizik) spravovaného území, z předpokládaného prostoru a času působení ohroţení, 

z potřebných demografických a geografických údajů o ohroţeném území. Při plánování je 

potřeba vycházet z existující přímé závislosti mezi velikosti ohroţení a rozsahem opatření, 

které je nutno provést. Tato opatření mají být připravována na variantu maximální 

prognózované velikosti vyhodnocených ohroţení. 

Plán evakuace je součástí havarijního plánu kraje. Zpracovává se pro ohroţení 

územního správního celku, analyzuje se v havarijním plánu kraje a příslušném povodňovém 

plánu. [6, 7, 12] 

 

4.5 Ukrytí 

Způsob a rozsah kolektivní ochrany obyvatelstva ukrytím se ve smyslu zákona 

č.239/2000 Sb. a souvisejících předpisů stanoví plánem ukrytí, který je součástí havarijního 

plánu kraje. Ukrytí obyvatelstva se při mimořádných událostech zajišťuje v improvizovaných 

a ve stálých úkrytech. Ukrytí obyvatelstva se zajišťuje ve stálých a improvizovaných 

úkrytech. 

Improvizované úkryty se budují v místech, kde nelze vyuţít úkryty stálé. Budují se 

k ochraně před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé radiaci, kontaminaci 

radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení v případě KS. 

Stálé úkryty (SÚ) slouţí k ukrytí obyvatelstva. Tvoří je trvalé ochranné prostory 

v podzemních částech staveb, úkryty vestavěné nebo samostatně stojící. Dělíme je: 

 stálé tlakově odolné úkryty, 

 stálé tlakově neodolné úkryty, 

 ochranné systémy podzemních dopravních staveb. 

SÚ jsou vybaveny odpovídajícím filtroventilačním zařízením, dalším instalačním 

zařízením, zajišťují předepsanou tlakovou odolnost v rozsahu 50 – 200 kPa (5. aţ 3. třída 

odolnosti) a plynotěsnost. Umoţňují dlouhodobý provoz po dobu 3 dnů, kapacita úkrytu můţe 

být překročena max o 20 %, doběhové vzdálenosti jsou do 500 m, přičemţ doba zpohotovení 

je po vyhlášení KS 3 dny. Evidenci SÚ vedou příslušné obecní úřady a HZS krajů.  
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Stálé tlakově odolné úkryty se vyuţívají k ochraně obyvatelstva proti účinkům zbraní 

hromadného ničení, a to proti účinkům světelného a tepelného záření, pronikavé radiaci, 

kontaminaci radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení 

v případě válečného stavu nebo stavu ohroţení státu.  

Stálé tlakově neodolné úkryty jsou určeny k ochraně obyvatelstva proti účinkům 

světelného a tepelného záření, pronikavé radiaci, kontaminaci radioaktivním prachem a 

částečně proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení v případě ohroţení státu nebo 

válečného stavu. Dělí se na stálé protiradiační úkryty a stálé protiradiační úkryty zesílené. 

Ochranné systémy podzemních dopravních staveb jsou SÚ. Chrání obyvatelstvo proti 

účinkům zbraní hromadného ničení v případě ohroţení státu, válečného stavu, při 

mimořádných událostech. Ochranný systém podzemních staveb zahrnuje stavby metra, 

městské podzemní rychlodráhy (tunely) a podzemní části tramvajových tratí, které byly 

vybudovány jako dvouúčelové stavby, aby vedle vyuţití k hromadné dopravě poskytly 

prostory k ukrytí obyvatelstva. [6, 7] 

Opatření k ukrytí se organizačně zajišťují v mírovém stavu. Organizační a technická 

opatření k realizaci ukrytí obyvatelstva jsou řešena v plánech ukrytí, zejména na úrovni 

objekt, obec. K tomu se zpracovává plán ukrytí obce. Způsob a rozsah kolektivní ochrany 

obyvatelstva ukrytím se stanoví v plánu ukrytí, který je součástí havarijního plánu kraje.   

 
 

Graf 1: Počet úkrytů v ČR dle krajů k 1. 2. 2011 (zdroj HZS kraje) 

Většina dnešních SÚ byla vybudována v 50. aţ 80. letech minulého století, výstavba 

probíhala dle tehdy platných norem. Tomu také odpovídá jejich technický stav. Úkryty v 

nevyhovujícím technickém stavu, na základě ţádosti vlastníka (po jejím posouzení) nebo 
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z vlastního podnětu HZS kraje se vyřazují z evidence. Současný úkrytový fond České 

republiky tvoří 2 494 SÚ s kapacitou ukrytí asi 478 154 osob. [6, 12] 

 

 
 

Graf č. 2: Počet ukrytých obyvatel v jednotlivých krajích k 1. 2. 2011 (zdroj HZS kraje) 

 

4.6 Individuální ochrana 

Prostředky individuální ochrany jsou technické prostředky, které při včasném a 

dovedném pouţívání zabezpečují spolehlivou ochranu před zasaţenými nebezpečnými 

látkami. Dělí se na prostředky k ochraně dýchacích cest a prostředky na ochranu povrchu těla. 

K individuální ochraně obyvatelstva před účinky nebezpečných škodlivin při MU se vyuţívají 

většinou 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. 

Výdej prostředků individuální ochrany (tvoří je dětské ochranné vaky, dětské 

ochranné kazajky, dětské ochranné masky, ochranné masky pro dospělé) se plánuje z 

centrálních skladů při KS pro vybrané kategorie osob, a to:  

 děti a mládeţ do 18 let věku, respektive do ukončení středoškolského vzdělání v 

souvislém denním studiu (předškolní a školská zařízení, neumístěné děti) a pro jejich 

doprovod,  
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 občany umístěné ve zdravotnických, sociálních a obdobných zařízeních (podle 

projektované lůţkové kapacity) a pro jejich doprovod včetně personálu zařízení. [7] 

4.7 Nouzové přeţití 

Součástí hlavních opatření ochrany obyvatelstva při MU nebo KS je nouzové přeţití 

obyvatelstva. Jeho úkoly jsou zabezpečovány systémem opatření nouzového přeţití 

obyvatelstva v rámci havarijních a krizových plánů. Nouzové přeţití zabezpečuje především 

přípravu a realizaci těchto opatření: 

 nouzové ubytování obyvatelstva, 

 nouzové zásobování potravinami a pitnou vodou, 

 nouzové poskytování základních sluţeb obyvatelstvu, 

 nouzové dodávky energií, 

 organizování humanitární pomoci. 

Tato opatření jsou řešena Plánem nouzového přeţití obyvatelstva, který je součástí 

havarijních plánů. Způsob a realizace opatření nouzového přeţití v působnosti HZS ČR je 

řešeni interní směrnicí MV-GŘ HZS ČR. Opatření nouzového přeţití budou zabezpečována 

po dobu, dokud bude situace postiţeného obyvatelstva vyţadovat plnění mimořádných 

opatření k zachování svého zdraví, ţivota a ţivotních potřeb. Opatření nouzového přeţití 

navazují na evakuaci z postiţeného území nebo jsou realizována přímo v prostoru MU 

s ohledem na její povahu. 

V koncepci ochrany obyvatelstva [26] je stanoveno, ţe k zabezpečení nouzového 

přeţití obyvatelstva budou vyuţívána především stacionární zařízení umoţňující nouzové 

ubytování a stravování. K zabezpečení nouzového přeţití obyvatelstva na centrální úrovni 

budou k dispozici pohotovostní kapacity v počtu 2 250 osob v působnosti Ministerstva obrany 

a 750 osob u HZS ČR. Pro uvedený počet osob bude stát garantovat další nezbytná opatření 

pro jejich přeţití. Mobilní kontejnerové soupravy budou na úrovni krajů doplněny do 

celkového počtu 15, kaţdý pro 25 postiţených osob. 

Pro některé typy nepředvídatelných MU jsou připraveny prostředky k nouzovému 

přeţití postiţeného obyvatelstva, a to na centrální, krajské a územní úrovni. [3, 7, 26] 

 

4.8 Realizace opatření ochrany obyvatelstva 

Ústředním správním úřadem ve věci ochrany obyvatelstva je Ministerstvo vnitra, 

přičemţ za přípravu a plnění základních opatření odpovídá HZS ČR. Pojem ochrana 
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obyvatelstva lze chápat jako plnění úkolů CO a také jako přípravu na mimořádné události a 

provádění záchranných a likvidačních prací sloţkami IZS. 

 Zákon č. 239/2000 [31] stanoví sloţky IZS a jejich působnost, stejně tak působnost a 

pravomoci státních orgánů a orgánů územních samosprávních celků, práva a povinnosti 

právnických a fyzických osob při přípravě na MU, při provádění záchranných a likvidačních 

pracích a při ochraně obyvatelstva při vyhlášení krizových stavů. Ochrana obyvatelstva 

souvisí s prováděním záchranných a likvidačních pracích při řešení MU, je tedy součástí IZS, 

ale její úkoly mohou být soustředěny i na fázi řešení MU, která je za hranicí záchranných a 

likvidačních prací. Je tudíţ uplatněna i pro řešení KS. 
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5. Ochrana obyvatelstva v evropských zemích 

Poslání ochrany obyvatelstva je ve všech evropských zemích obdobné. Zpravidla se 

hovoří o ochraně obyvatelstva a jeho ţivotních podmínek, o ochraně a záchraně osob při 

katastrofách a nouzových situacích, při zvláštních nebezpečích, za všech okolností (v době 

míru i za války).  

Počátek spolupráce v rámci Evropské unie (dále jen EU) v oblasti ochrany 

obyvatelstva se datuje rokem 1985, kdy byla předloţena tzv. Zelená kniha Evropské komise 

s názvem Péče o ţivotní prostředí – akce pro evropské ţivotní prostředí.  

Co se týče struktury ochrany obyvatelstva, v EU je zahrnuta do generálního ředitelství 

s názvem Ţivotní prostředí (DG Enviromental), oddělení civilní ochrany a ekologických 

havárií. Evropská unie pouţívá pro problematiku ochrany obyvatelstva pojem civilní ochrana. 

Hlavním cílem politiky EU v oblasti civilní ochrany je podpora a pomoc členských států při 

odpovídajících aktivitách. Zásadními dokumenty jsou: 

 mechanismus Společenství na podporu zesílené spolupráce v civilní ochraně – 

podpora zesílené spolupráce při asistenčních zásazích v oblasti CO v souvislosti 

s velkými přírodními katastrofami  

 mechanismus civilní ochrany Společenství (Recast) – poskytnutí podpory v případě 

mimořádných událostí a usnadnit lepší koordinaci asistenčního zásahu ze strany 

členských států a Společenství  

 finanční nástroj pro civilní ochranu – pravidla pro poskytování finanční pomoci pro 

akce v rámci mechanismu CO Společenství, na prevenci nebo sníţení účinků 

mimořádných událostí, na akce, které posilují připravenost reagovat na mimořádné 

události a finanční prostředky na zvýšení informovanosti občanů EU [9, 10, 34] 

 

5.1 Řešení ochrany obyvatelstva v Rakousku 

Rakousko je spolkový stát, z hlediska správního se skládá z devíti spolkových zemí, 

které mají svoje vlastní zákonodárství, parlament a vládu. Spolkové země se dále člení na 

obce.  

Rakousko vnímá a připravuje se na následující rizika, které vychází z nevojenských 

hrozeb: 

 mezinárodní terorismus, 

 legální a nelegální šíření zbraní hromadného ničení, 
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 mezinárodní kriminalita, 

 obchod s drogami, 

 ilegální migrace, 

 globální hospodářské a finanční krize, 

 přírodní katastrofy (zejména povodně, laviny, sesuvy půdy, extremní meteorologické 

podmínky), 

 antropogenní a technogenní katastrofy, 

 narušování ţivotního prostředí, 

 problematiku jaderně energetických zařízení. [10, 33] 

5.1.1 Struktura ochrany obyvatelstva  

Oficiální název pro ochranu obyvatelstva v Rakousku je civilní ochrana. Jedná se o 

systém pro pomoc, ochranu a preventivní opatření při kaţdodenních událostech, katastrofách 

a v případě ozbrojeného konfliktu. Je realizována opatřeními: 

 úřadů – legislativa, mezinárodní spolupráce, varování a informování, koordinace 

zásahových sil 

 zásahových organizací – spolupráce, vybavení a motivace dobrovolných sil a 

prostředků 

 privátního sektoru – informování a vzdělávání obyvatelstva 

Oblast vlastní civilní ochrany zahrnuje: 

 opatření k nasazení. 

 sebeochranu, 

 varování a vyrozumění, 

 výstavbu úkrytů, 

 zdravotnická opatření, 

 veterinární opatření,  

 ochranu proti záření. [10, 21] 

5.1.2 Řídící struktury na území státu 

Na úrovni jednotlivých spolkových států je orgánem pro civilní ochranu Spolkové 

ministerstvo vnitra, sekce II, odbor II/4 (civilní ochrana, krizový management, management 

ochrany před katastrofami).  

Důleţitým prvkem ochrany před katastrofami je Státní management pro krize a 

ochranu před katastrofami. Jeho nejdůleţitější prvek je informační centrála, v níţ se 
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koordinují veřejné práce veškerá činnost při krizích a katastrofách nad rámec regionu. 

Spolková varovací centrála má úkoly v rámci varovacího a vyrozumívacího systému, 

nadregionální a mezinárodní pomoci při katastrofách. [10, 21] 

5.1.3 Nevládní organizace 

Mezi nejdůleţitější organizace, které působí v ochraně proti katastrofám a v civilní 

ochraně patří zejména: 

 poţárníci – Rakouský poţární svaz,  

 Rakouský červený kříţ, 

 Pracovní samaritánský svaz Rakouska, 

 Johanitánská úrazová pomoc, 

 Maltézská nemocniční sluţba Rakousko, 

 Rakouský svaz civilní ochrany (působí v oblasti prevence). [10, 21] 

5.1.4 Ochranná infrastruktura 

Přístup jednotlivých spolkových zemí k otázce ukrytí je uplatňován velice odlišně. 

K dispozici je v celé zemi asi 2,5 mil. úkrytových míst, coţ pokrývá asi 30 % všech obyvatel. 

Rovnoměrnost pokrytí mezi jednotlivými zeměmi však značně kolísá. Nejniţší zabezpečení 

ukrytí má hlavní město Vídeň, nejvíce úkrytů (asi 70 %) má Štýrsko. Větší část úkrytů je plně 

pouţitelná aţ po dodatečném dokončení. Okamţitě pouţitelné úkryty jsou jen asi pro 5 % 

obyvatelstva. Úkryty byly předurčeny zejména před následky nehod jaderně energetických 

zařízení. V současné době se ţádná výstavba úkrytů neprovádí a ani se do budoucna 

neplánuje. [10, 21] 

5.1.5 Legislativa 

Spolkový zákon, týkající se civilní ochrany v Rakousku neexistuje a základním 

dokumentem pro plnění úkolů na tomto úseku na spolkové úrovni je vládní prohlášení o nové 

koncepci civilní ochrany z roku 1987. Činnost CO se opírá zejména v případě havárií a 

katastrof a v oblasti prevence o příslušné zemské zákony, které se týkají pomoci při 

katastrofách, poţární ochraně a záchranné sluţby. Četné související zákony jak na zemské, tak 

na spolkové úrovni se týkajíc především ochrany proti ionizujícímu záření, vodního práva, 

policie. Také legislativa týkající se ukrytí je záleţitostí spolkových zemí a poţadavky na 

ukrytí obyvatelstva se tedy v rámci jednotlivých zemí značně liší.  

Rakousko je prakticky jedinou zemí, která nemá problematiku civilní ochrany řešenou 

zákonem na spolkové úrovni. Rovněţ nemá ţádné státní síly a prostředky CO s celoúzemní 



33 

 

působností. Zodpovědnost za záchranu a pomoc mají na svých bedrech poţárníci a pomocné 

sluţby. Hlavní úlohu plní v této problematice Rakouský Červený kříţ, který je na zvládání 

takových situací náleţitě vybaven. [10] 
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6. Charakteristika Jihomoravského kraje 

Jihomoravský kraj (JmK) je hospodářsky významný region s výhodnou polohou v 

jihovýchodní části České republiky (ČR) při hranicích s Rakouskem v délce 134 km a 

Slovenskem v délce 75 km. Rozlohou 7 195 km
2
 se JmK řadí na čtvrté místo a počtem 

obyvatel na třetí místo mezi ostatními regiony ČR. Téměř 60 % celé rozlohy kraje tvoří 

zemědělská půda. Tudy kráčelo do Evropy křesťanství, podél zdejších řek se během staletí 

zrodilo mnoţství městeček a měst, na svazích se dodnes prostírají vinice a ovocné sady. 

V kraji je obsaţena rozmanitá škála kulturních, přírodních i technických památek, na své si 

přijdou i ctitelé moderní architektury a milovníci ţidovských památek. Čtyři lokality kraje 

jsou zapsány v Seznamech světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. [40]  

 

6.1 Stručný přehled 

Nyní si JmK představíme v číslech: 

 rozloha:   719 555 ha 

 počet obyvatel  cca 1 154 000 

 hustota osídlení  cca 157 obyvatel/km
2
 

 počet obcí   673 

 počet měst   49 

 okresy    7 

 statutární město  Brno 

 oficiální stránky kraje  http://www.kr-jihomoravsky.cz/ 

 adresa krajského úřadu Ţerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno 

 

 

Obr. 3: Mapa Jihomoravského kraje [39] 

http://www.kr-jihomoravsky.cz/
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6.2 Geografická charakteristika  

JmK se rozkládá v jihovýchodní části ČR při hranicích s  Rakouskem a Slovenskem. 

Centrem kraje je druhé největší město ČR Brno (cca 370.000 obyvatel), které je významným 

střediskem justice, ekonomickým a správním centrem, městem univerzit a veletrţním centrem 

střední Evropy. Výhodou kraje je vynikající dopravní dostupnost a strategická poloha na 

křiţovatce transevropských silničních a ţelezničních tras, které jsou důleţitými tepnami 

spojujícími západní Evropu s východní a severní Evropu s jiţní. 

JmK se člení na celkem 7 okresů (Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, 

Hodonín, Vyškov a Znojmo), 673 obcí je rozděleno do 21 správních obvodů obcí s rozšířenou 

působností (ORP). Nejvyšší bod v kraji se nachází v okrese Hodonín – Čupec (819 m n. m.), 

nejniţší bod je na soutoku řek Moravy a Dyje u Lanţhota (150 m n. m.). JmK sousedí 

postupně od západu po severovýchod s krajem Jihočeský, Vysočina, Pardubický, Olomoucký, 

Zlínský. [25, 40]  

Povrch kraje je vytvářen pásmem pánví, úvalů a přilehlých vrchovin. Převládá 

rovinatý a převáţně bezlesý terén s členitějšími hraničními oblastmi mimo jiţní hranice. Na 

území kraje se nachází Národní park Podyjí a významné chráněné krajinné oblasti Pálava, 

Bílé Karpaty a Moravský kras. Na území kraje se dále rozkládá nebo do něj zasahuje 278 

menších chráněných území s řadou přírodních památek a přírodních rezervací o rozloze 8 293 

hektarů. 

Co se týká významných vodních toků, všechny spadají do povodí Moravy. Hustota 

sítě vodních toků je přiměřená, největší řeky jsou Morava a Dyje. [25]  

 

6.3 Demografická charakteristika 

Dle předběţných odhadů má JmK k 1. 1. 2011 asi 1 154 654 obyvatel, coţ je asi 11 % 

obyvatelstva ČR.  Hustota osídlení v kraji je asi 159 obyvatel/km
2
, v rámci ČR třetí nejvyšší 

hodnota a průměr převyšuje o 27 osob. Dlouhodobě se projevuje druhý nejvyšší podíl ţen v 

populaci (po Praze), z počtu obyvatel kraje tvoří 48,6 % muţi, zbytek pak ţeny. Rozdělení 

obyvatel dle správních obvodů obcí s rozšířenou působností je obsahem přílohy 1. 

Z pohledu hlavních věkových skupin má nejvyšší podíl na obyvatelstvu skupina osob 

ve věku 15 aţ 64 let (70,2 %), následují osoby ve věku 65 a více let (15,9 %) a osoby ve věku 

do 14 let (13,9 %). Průměrný věk obyvatelstva v kraji činí 40,9 let. [40, 41] 
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Graf 3: Počet obyvatel, přirozený a migrační přírůstek v JmK v letech 1991 – 2010 [40] 

 

Graf 4: Průměrný věk muţů a ţen v JmK [41] 

 

6.4 Klimatické a hydrologické podmínky 

Hlavní rysy podnebí určuje zeměpisná poloha kraje, lze ho charakterizovat jako 

podnebí severního mírného pásu s pravidelným ročním cyklem teplot a sráţek. Základním 

zdrojem vody pro celé území jsou atmosférické sráţky. Nejvyšší měsíční úhrny sráţek 

připadají na květen aţ srpen, nejméně sráţek je v únoru a březnu. V letních měsících se často 

vyskytují krátkodobé vydatné sráţky bouřkového charakteru, které lokálně zasahují malá 

území. Dlouhodobý roční úhrn sráţek obecně stoupá se zvětšující se nadmořskou výškou, 

významně se však projevují orografické vlivy terénu. 

Sněhová pokrývka se objevuje v průměru od poloviny prosince do poloviny února, ve 

vyšších polohách leţí sníh někdy aţ do března. Střední roční úhrny dešťových či sněhových 
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sráţek se pohybují od 460 mm (části okresu Břeclav a Znojmo) do 600 aţ 650 mm 

(Drahanská vrchovina). Průměry maximálních výšek sněhové pokrývky je od 12 cm (jiţní 

níţinné části kraje) aţ do výšky 50 aţ 60 cm (Drahanská vrchovina). Maxima výšky pokrývky 

dosahují v nejvyšších místech kraje aţ 150 cm. 

Na teplotu vzduchu má výrazný vliv nadmořská výška. Průměrná teplota se pohybuje 

od 6 do 9 
0
C v závislosti na nadmořské výšce. Co se týče maximálních teplot, hodnota se 

pohybuje kolem 36 
0
C, minimum pak dosahuje i hodnoty – 30 

0
C. Náledí a obdobné jevy se 

mohou v zimním období vyskytnout na celém území regionu. Doba slunečního svitu v kraji se 

pohybuje v rozsahu 1900 – 2000 h/rok. [25] 

 

 

Obr. 4: Větrná růţice [25] 

 

Převládajícími směry větru na území JmK jsou obecně větry ze severozápadního aţ 

západního směru, které přináší větší mnoţství oblačnosti a sráţek, neţ větry ze směru 

opačného. Rychlost větru obecně s rostoucí vzdáleností od zemského povrchu stoupá, ve 

výšce okolo 100 m nad terénem se pohybuje kolem 6  m/s. 

Typickou stanicí z hlediska převládajících směrů větru pro oblast jiţní Moravy je 

stanice ve Velkých Pavlovicích, umístěná v relativně otevřeném terénu v nadmořské výšce asi 

208 m (výška měření 10 m nad terénem). [25, 39] 
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6.5 Infrastruktura v kraji 

6.5.1 Silniční síť 

Současnou silniční síť na celém území kraje tvoří 134 km dálnic a 4.359 km ostatních 

silnic (I. třída 446 km, II. třída 1.475 km, III. třída 2.438 km). Místní komunikace v městě 

Brně tvoří soustavu o délce 785 km. Kostru dopravního systému tvoří dálnice D-1, D-2  a 

rychlostní komunikace R-43, R-46 a R-52. Významný dopravní uzel představuje Brno, který 

propojuje dálnice ve směrech Praha, Bratislava a Olomouc a celou řadu silnic I. třídy. Výše 

jmenované dálnice a rychlostní komunikace se také řadí k nejzatíţenějším silnicím v kraji. Co 

se týče hraničních přechodů, mezi nejzatíţenější se řadí Hatě, Mikulov a Břeclav. Výčet 

nejfrekventovanějších silnic a nebezpečných úseků v kraji je součástí přílohy 2. [25]  

 

Tab. 3: Přehled silniční sítě dle okresů [25] 

Okres Délka 

(km)  

Hustota 

(m/km
2
) 

Okres 

 

Délka 

(km)  

Hustota 

(m/km
2
) 

Blansko 607 704 Hodonín 551 502 

Brno-m 176 763 Vyškov 494 564 

Brno-v 1094 730 Znojmo 988 621 

Břeclav 581 560 Kraj 4 493 624 

 

6.5.2 Ţelezniční síť 

Na území JmK je celkem 799 km ţelezničních tratí, z toho: 

 387 km jednokolejných bez elektrifikace,  

 76 km jednokolejných elektrifikovaných,  

 229 km dvoukolejných elektrifikovaných, 

 80 km dvojkolejných neelektrifikovaných.  

Přehled ţelezničních tratí s popisem nejrizikovějších míst je popsána v příloze 3. Mezi 

nejrizikovější ţelezniční stanice se řadí stanice Břeclav a Brno – Maloměřice. Ve stanici 

Břeclav na osobním nádraţí končí, vyjíţdí nebo projíţdí vlaky na 4 tratích (č. 246,  250 - I. 

koridor, 330 - II. koridor a č. 801), na nákladním nádraţí projede za den průměrně aţ 226 

vlakových souprav. Na stanici v Brně Maloměřicích v depu kolejových vozidel probíhá 

vyzbrojení lokomotiv nezávislé trakce naftou z 3 zásobníků o objemu 3.100 hektolitrů. [25] 
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6.5.3 Letecká doprava 

Přes území kraje vede několik leteckých cest. Z hlediska hustoty leteckého provozu je 

nejvíce oboustranně vyuţíván koridor vedoucí od západu na jihovýchod a je horizontálně 

vytyčen spojnicí Praha - Brno - Bratislava. Z převáţné části je vyuţíván pro přelety 

dopravních letadel nad územím ČR bez mezipřistání. 

V JmK je k dispozici veřejné mezinárodní letiště Brno - Tuřany, které splňuje 

mezinárodní standarty pro celoroční provoz letadel všech typů i za ztíţených povětrnostních 

podmínek. Letiště je umístěno 7,5 km jihovýchodně od středu Brna. Hlavní vzletová a 

přistávací dráha je dlouhá 2 650 m. Letiště je v majetku kraje.  

Na území kraje jsou dále veřejná vnitrostátní letiště provozovaná různými aerokluby a 

vyuţívaná zejména pro sportovní létání a to: Brno - Medlánky, Ladná (Břeclav), Kyjov, 

Pustiměř (Vyškov). Na území (mimo město Brno) se nachází dále pracovní plochy pro letecké 

práce ve prospěch zemědělských podniků: okres Blansko (Bořitov, Lysice, Kotvrdovice, 

Letovice, Sudice, Petrovice), okres Hodonín (Vracov, Stráţnice, Nechvalín - Lovčice, Hýsly, 

Čejč, Archlebov).    

Na území kraje je vybudována rovněţ řada heliportů převáţně pro leteckou 

záchrannou sluţbu - v Brně Fakultní nemocnice U sv. Anny, nemocnice U Milosrdných 

bratří, Fakultní nemocnice Bohunice, Fakultní dětská nemocnice, Úrazová nemocnice a dále 

nemocnice v Boskovicích, Blansku, Břeclavi, Hodoníně, Kyjově, Vyškově.  Přistávací plochy 

vrtulníků je moţné vytipovat okamţité dle potřeby (fotbalová hřiště, parkoviště). [25]  

6.5.4 Plynovody, ropovody, produktovody 

Co se týká plynovodu, na území JmK je celkem 1.618 km vysokotlakého potrubí 

plynovodu a 7.281 km středotlakého a nízkotlakého potrubí plynovodu. Nejhustější síť 

plynovodu je vybudována na území měst Brna a Hodonína. Přes území jsou vedeny 

plynovody společnosti Transgas, a.s. Praha, které zabezpečují dálkovou přepravu zemního 

plynu z Ruska: 

 velmi vysokotlaký plynovod po trase Lanţhot - Malešovice (Pohořelice) a dále 

severní větev směr Havlíčkův Brod (Vysočina) a jiţní větev směr Hostim (Znojmo) 

 vysokotlaký plynovod ve dvou větvích po trase Lanţhot - a dále směr Koryčany 

(Zlínský kraj) a směr Brno - Velká Bíteš (Vysočina), 

 severní část okresu Blansko (v délce 27 km) protíná vysokotlaký plynovod 

primárního systému Ostrava - Přerov - Praha.  
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Co se týká ropovodů a produktovodů, tak přes území JmK prochází ve směru Senica - 

Hodonín - Velké Meziříčí větev tranzitního ropovodu (provozovatel Mero, a.s.) a tranzitního 

produktovodu (provozovatel Čepro, a.s.) k přepravě automobilového benzínu a motorové 

nafty. Přečerpávací stanice tranzitního ropovodu i tranzitního produktovodu se nachází v obci 

Klobouky u Brna. Dále je na tranzitní produktovod napojen sklad ve Střelicích u Brna. Z 

Klobouků u Brna vede větev produktovodu do prostoru Bystřice pod Hostýnem (sklad 

Loukov). [25]  

6.5.5 Elektrická, tepelná energie 

JMK má celkovou spotřebu elektrické energie asi 3.138.697 MWh a řadí se na 5. 

místo ve spotřebě jednotlivých krajů ČR. Elektrická energie je dodávána prostřednictvím 

rozvodné sítě velmi vysokého napětí z energetických zdrojů skupiny ČEZ, a. s. a dalších 

méně významných zdrojů. Dodávka energie je zabezpečována v rámci kraje z rozvodny 

v Sokolnicích a Čebíně. Co se týká tepelné energie, tak výroba je zabezpečována 

velkovýrobci nebo lokálními zdroji. [25] 

6.5.6 Zásobování vodou a kanalizační síť 

Drtivá většina obyvatel kraje (96,1%) je zásobováno vodou z veřejných vodovodů. 

Krajské město Brno je v současné době zásobováno pitnou vodou ze tří zdrojů: 

 podzemní voda z Březové nad Svitavou, 

 Vírský oblastní vodovod, 

 povrchová voda z řeky Svratky (v současné době je pouze rezervou). 

Na ostatním území je zásobování obyvatelstva pitnou vodou zabezpečováno: 

 z oblastních vodovodů provozovaných vodárenskými společnostmi, 

 z místních vodovodů provozovaných obcemi, 

 z individuálních zdrojů. 

Asi 82 % domácností je napojeno na veřejnou kanalizaci. [25]  

 

6.6 Přehled moţných ohroţujících objektů na území kraje 

V následujících tabulkách jsou vyjmenovány objekty, které by mohly svou specifickou 

činností v oblasti nebezpečných látek ohrozit území kraje a způsobit neţádoucí MU. 

Je třeba si uvědomit, ţe podniky vyjmenované v tab. 1 a 2 mají výhradní postavení 

mezi objekty ohroţujícími úniky toxických a dalších nebezpečných látek. Ve smyslu 
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ustanovení zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií mají podniky zařazené do 

skupiny „B“ povinnost zpracovat vnější havarijní plán. [25] 

 

Tab. 4: Seznam objektů ve skupině A dle zákona 59/2006 Sb. o prevenci závaţných havárií [25] 

ORP 

 

název objektu 

 (specifikace) 
adresa 

Údaje o nebezpečných látkách 

Hlavní látky v objektu Mnoţství (t) 

Brno 

Air Products, s. r. o. 

 

(sklad a plnírna technických 

plynů) 

Tuřanka 94 

 

Brno - Slatina 

kyslík 

acetylen 

LPG 

amoniak 

vodík 

80 

10 

15,8 

0,5 

0,2 

Blansko 

VIA-REK, s. r. o. 

 

(chemická výroba) 

O. Blaţka 145 

 

Rájec - 

Jestřebí 

metanol 

čpavková voda 

xylen 

solventní nafta 

toluen 

aceton 

technický líh 

isopropylalkohol 

742 

55 

55 

55 

50 

50 

50 

48 

Hustopeče 

KORFIL, a. s. 

 

(chemická výroba) 

Nádraţní ulice 

prům. zóna 

Hustopeče 

vysoce hořlavé 

(ethanol) 

hydroxid sodný 

kyselina sírová 

benzín 

8 683 

177  

152 

112 

Ţidlochovice 

SIAD Czech, s. r. o. 

 

(sklad a plnírna technických 

plynů) 

Rajhradice 

 

Rajhrad 

acetylen 

propan – butan 

propan 

10 

3,3 

2 

 

Tab. 5: Seznam objektů ve skupině B dle zákona 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií [25] 

ORP 

 

název objektu 

 (specifikace) 
adresa 

Údaje o nebezpečných látkách 

Hlavní látky 

v objektu 

Mnoţství 

(t) 

Brno 

LINDE Gas, a.s. 

(sklad a plnírna technických 

plynů) 

Černovické nábř. 10 

 

Brno - Komárov 

aceton 

acetylen 

propan-butan  

amoniak 

135 

65 

30 

4 

Teplárny Brno, a.s. 

provoz Brno - sever 

(výroba tepla) 

Obřanská 60 

 

Brno - Maloměřice 

pyrolýzní olej 12 080 

Agrofert Holding, a.s.  

(sklad hnojiv) 

Obilní 35 

 

Brno - Chrlice 

toxické látky 

vysoce toxické látky 

hořlavé kapaliny 

vysoce hořlavé kap. 

365,5  

330,5  

60  

32  

Blansko 
Galvanovna Adamov, a. s. 

(galvanizační práce) 
Adamov 446 

vysoce toxické (kap.) 

vysoce toxické (pevné) 

toxické látky (kapalné) 

neb. pro ŢP (pevné) 

neb. pro ŢP (kapalné) 

26 

2 

10 

2 

16 

Břeclav 

MOLITAN, a. s. 

(chemická výroba) 

Mládeţnická 3356  

 

Břeclav 

Toluendiisokyanát 636 

FOSFA, a. s. Hraniční 268 ţlutý fosfor 2 000 
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(chemická výroba)  

Břeclav 

dusičnan amonný 

sirník arzenu 

55 

15 

Hustopeče 

FLAGA Plyn, s. r. o. 

(sklad a plnírna LPG) 

Nádraţní 47 

 

Hustopeče 

propan – butan 1 950 

MERO ČR, a. s. 

(ropovod a sklad PHM) 
Klobouky u Brna Ropa 167 

ČEPRO, a. s. 

(ropovod a sklad PHM) 
Klobouky u Brna 

benzín 

nafta 

ropa 

43 212  

49 030  

10 920  

Šlapanice 

ČEPRO, a. s. 

(ropovod a sklad PHM) 

Brněnská 25  

 

Střelice u Brna 

benzin 

nafta 

plynový olej 

bioetanol 

UMO 

27 983  

29 017  

814  

379  

191  

MOTIP Dupli, s. r. o. 

 

(sklad barvy – laky) 

Popůvky 196  

 

Troubsko 

extrémně hořlavé látky 

látky nebezp. pro ŢP 

hořlavé látky 

vysoce hořlavé látky 

95  

24,6  

22  

7,8 

Vyškov 
AUSTIN Powder Service CZ 

(sklad výbušnin) 

Areál Manerov  

 

Bohdalice-Pavlovice 

vysoce toxické látky 194 

 

6.7 Moţné mimořádné události v kraji 

Na základě souhrnné analýzy vzniku MU [25] byla pro havarijní plánování JmK 

vytipována ohroţení a rizika, která mohou iniciovat mimořádné události vyţadující svým 

rozsahem a dopadem vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu nebo jsou svou 

specifikou významná pro území kraje. Na území JmK se můţe jednat zejména o 

mimořádného události následujících typů. 

6.7.1 Mimořádné událostí způsobené přírodními vlivy 

V rámci kraje se můţe jednat zejména o tyto mimořádné události: 

 povodeň přirozená, 

 epidemie, 

 epizootie, 

 poţár lesních porostů, 

 vichřice, 

 sněhová kalamita, 

 napadení škůdci, 

 zemětřesení 

 sesuvy a svahové pohyby. [25] 



43 

 

a) Povodeň přirozená 

Místem moţného výskytu přirozené povodně jsou zejména záplavová území v okolí 

koryt vodních toků při náhlém zvýšení hladiny toku, dále území, odkud voda nemůţe odtékat 

nebo její odtok je nedostatečný nebo území zaplavená při soustředěném odtoku sráţkových 

vod. Seznam významných vodních děl a vodních toků je uveden v příloze 4.  

Přirozená povodeň můţe být způsobena zejména dlouhotrvajícími intenzivními 

sráţkami, přívalovými sráţkami, náhlým táním sněhu či chodem ledů. Pravděpodobnost 

vzniku MU pro území kraje je vysoká, a to zejména vlivem geomorfologie terénu a z toho 

vyplývajících hydrologických poměrů. Území kraje je téměř zcela odvodňováno pouze řekou 

Moravou a jejími přítoky. Mnoţství vody je ovlivněno i přítoky z jiných krajů (Vysočina, 

Pardubický, Olomoucký, Zlínský), kde významnou roli hrají zejména vydatné sráţky (resp. 

jarní tání) v oblasti Českomoravské vrchoviny, Jeseníků, Beskyd, Hostýnských vrchů a 

Bílých Karpat. 

Seznam moţných ohroţených oblastí, pravděpodobností výskytu, moţného ohroţení 

obyvatelstva či mnoţství škod a následků vlivem MU jsou součástí povodňových plánů. 

Povodňovými plány územních celků jsou: 

 povodňové plány obcí, které zpracovávají obce, na jejichţ území můţe dojít k povodni 

 povodňové plány správních obvodů ORP, které zpracovávají ORP 

 povodňový plán JmK, která zpracovává Krajský úřad JmK společně s Povodím 

Moravy, s. p. 

Pro další pozemky a stavby, které mohou být ohroţeny povodní nebo mohou zhoršit 

průběh povodně a nacházejí se v záplavovém území, zpracovávají vlastníci objektů pro svou 

potřebu a součinnost s povodňovým orgánem obce. [25, 36] 

b) Epidemie  

Z hlediska závaţnosti připadají v úvahu rozsáhlé epidemie alimentárních nákaz, 

šířících se pitnou vodou či kontaminovanými potravinami (např. salmonelóza, virová 

hepatitida typu A, bacilární úplavice, břišní tyfus). Dále pak můţe jít o importované nákazy 

v našich podmínkách neobvyklé (tj. nákazy podléhající mezinárodnímu zdravotnickému řádu 

- cholera, mor, ţlutá zimnice, hemoragické horečky).  

Rozsáhlé ohroţení zdraví a onemocnění většího počtu osob nelze v oblasti časově ani 

prostorově předvídat. Za nejpravděpodobnější místa vzniku epidemie lze povaţovat oblasti 

s vyšší hustotou osídlení. Především se jedná o pracovní kolektivy, předškolní, školní a 

sociální zařízení či zařízení společných vyvařoven. V letních měsících jsou to koupaliště, 
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prázdninové tábory mládeţe, brigádnické ubytovny, oblasti v okolí vodních děl. Příznivé 

podmínky pro hromadný rozvoj epidemií vznikají rovněţ při mimořádných situacích 

spojených s omezenou moţností hygieny (záplavy, zvýšená migrace obyvatelstva do 

omezených prostorů, přemnoţení hlodavců a jiných přenašečů bakteriálních a infekčních 

onemocnění, apod.). V dalších případech jde o oblast komunální hygieny, především odpadní 

vody a toxické odpady s rizikem ohroţení obyvatel v postiţené oblasti. 

Pravděpodobnost výskytu salmonelózy, bacilární úplavice a tyfu je větší v letním 

období, chřipky v zimním období. V závislosti na moţných cestách přenosu se epidemie můţe 

posunovat z jedné lokality do druhé. Pravděpodobnost výskytu zvyšuje  migrace osob, 

uprchlíci, urychlení dopravy, rozvoj turismu, apod. [25, 36] 

c) Epizootie 

Jedná se o hromadné nákazy zvířat zejména ptačí chřipka, BSE, ohroţení skotu a 

prasat slintavkou a kulhavkou a u prasat morem. Místem moţného výskytu jsou zejména 

velkochovy skotu a prasat. Rychlost vzniku hromadné nákazy je závislá na vlastnostech 

původce nebezpečné nákazy, způsobu přenosu původce, včasnosti diagnostiky, rychlosti 

přijetí a plnění mimořádných veterinárních opatření a na zemědělské charakteristice okolí 

ohniska nákazy. [25, 36] 

d) Poţáry lesních porostů 

Lesy zaujímají z celkové rozlohy kraje 1.960 km
2
,
 
tj. 27,7 % území. Místo vzniku 

poţáru nelze specifikovat, poţár můţe vzniknout v kaţdém lesním porostu. Rozsáhlé lesní 

poţáry lze však předpokládat zejména v lesních masivech Drahanské a Českomoravské 

vrchoviny.  

K poţárům v krajině (lesní poţáry, poţáry trávy) dochází především v letních 

měsících. Příčina vzniku je většinou ze zcela nahodilých příčin (blesky při bouřce, pády 

hořících kosmických těles, výbuchy plynů) nebo příčin člověka (úmyslné zapálení, nedbalost 

při zacházení s ohněm, při kouření nebo při pouţívání techniky).  

Rozsah a ohroţení závisí na druhu a stáří lesního porostu, ročním období, denní a 

noční době, síle a směru větru, mnoţství a době posledních sráţek, přístupnosti terénu, době 

rozvoje poţáru. [25, 36]   

e) Vichřice 

Jedná se o atmosférický jev na rozsáhlém území (zvláště častý v horských oblastech), 

většinou spojený se změnou tlaku a přechodem atmosférické fronty. Vzniká většinou lokálně. 
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Intenzita se udává v metrech za sekundu – vichřice od 25 m/s (90 km/h). Nebezpečí spočívá 

také v moţném dlouhodobějším výpadku elektrické energie, přerušení dopravních 

komunikací, apod.  

Rozhodujícím faktorem pro rozsah ohroţení je síla nárazového větru, doba a místo 

působení. Ohroţení je znásobeno, pokud je vichřice doprovázena sráţkovými ději s bouřkou 

či sněţením. [25, 36] 

f) Sněhová kalamita 

Sněhová kalamita můţe vzniknout v důsledku dlouhodobého intenzivního sněţení, 

jehoţ následkem můţe dojít k vícedennímu přerušení dopravní obsluţnosti území, k přerušení 

zásobování potravinami a elektrickou energií, k poškození střech budov a vozidel vahou 

sněhu, ke zvýšení počtu zranění osob (uklouznutí na kluzkém povrchu, pády sněhu a ledu ze 

střech).  

V rámci kraje se jedná zejména o oblasti vyšších nadmořských výšek (Drahanská a 

Českomoravská vrchovina) nebo oblasti zejména na severu a severozápadě kraje v oblasti 

dopravní obsluţnosti na vedlejších komunikacích, v případě velkého mnoţství sněhu i na 

lesních porostech a na energetických soustavách. [25, 36]  

g) Napadení přírodními škůdci 

Jedná se o hromadné nákazy zemědělských plodin a lesních kultur. Vznik napadení je 

závislý na klimatických podmínkách v období vegetace zemědělských plodin a na rychlosti 

zjištění údajů o hrozící nákaze. Velký vliv na rozšíření nákazy má také rozloha pěstitelských 

ploch a dodrţování jejich ošetřování pěstitelem. Přírodními škůdci mohou být napadeny lesní 

i polní porosty kdekoliv v kraji. [25, 36] 

h) Zemětřesení 

Vznik a působení zemětřesení nelze časově a prostorově předvídat. Můţe se projevit 

kdekoliv na území kraje, předpokládané místo nejpravděpodobnějšího ohroţení nelze 

stanovit. Pravděpodobnost výskytu silnějšího zemětřesení na území kraje je malá. Silné otřesy 

(6 - 7
0
)se vyskytují u nás jednou či dvakrát za století. Ohniska se většinou ani na území kraje 

nenacházejí. 

Rozsah a ohroţení závisí zejména na intenzitě zemětřesení. Při zemětřeseních niţšího 

stupně (4 - 5
0
), která jsou na území kraje pravděpodobnější, lze předpokládat vznik a šíření 

paniky u obyvatelstva, zdravotnické ztráty, poškození budov, narušení infrastruktury 

v postiţené oblasti - poškození inţenýrských sítí s místními výpadky dodávek energií a vody, 
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vznik druhotných účinků (poţáry, úniky nebezpečných látek), únik vody podél základových 

spár vodních děl, poškození hrází rybníků a jiných vodních nádrţí. [25] 

i) Sesuvy a svahové pohyby 

Sesuvem se rozumí pohyb zeminy, bahna či jiného materiálu po svahu do niţší 

nadmořské výšky. Pravděpodobnost vzniku je velmi výrazně ovlivněna charakterem terénu a 

typem podloţí. Dalším důleţitým faktorem je antropogenní činnost (odlesňování, nesprávné 

hospodaření s půdou, důlní činnost). Spouštěcím mechanismem jsou obvykle dlouhotrvající 

nebo přívalové deště, případně důlní činnost. 

Ohroţeny jsou zejména okrajové oblasti kraje s terénní členitostí, podhůří 

Českomoravské vrchoviny (ORP Boskovice, Moravský Krumlov, Rosice, Tišnov) a Bílých 

Karpat (ORP Hodonín, Veselí nad Moravou). [36] 

6.7.2 Mimořádné události způsobené civilizačními vlivy a provozní havárie 

Takové MU mohou být způsobeny neúmyslnou činností člověka. V kraji sem patří 

zejména následující typy událostí: 

 havárie v silniční dopravě, 

 havárie v ţelezniční dopravě, 

 havárie v letecké dopravě, 

 destrukce budov, 

 povodeň zvláštní, 

 destrukce transformátoru velmi vysokého napětí, 

 vyřazení zdroje pitné vody, 

 poţáry obytných budov, 

 poţáry výrobních objektů, 

 poţár v těţce přístupném terénu, 

 únik nebezpečných látek,  

 havarijní znečištění vod, 

 radiační nehoda a havárie. [25] 

a) Havárie v silniční dopravě 

Závaţné nehody mohou nastat na kterékoli silniční komunikaci v rámci kraje, zejména 

však na silnicích s velkou hustotou provozu (dálnice, rychlostní silnice), silnicích s výrazným 

profilem (klesání, zatáčky), silnicích s výrazným vlivem sezónních výkyvů počasí (náledí, 
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sníh) či na ţelezničních přejezdech a tunelech. K nejčastějším dopravním nehodám dochází na 

dálnicích a silnicích I. třídy, zejména v zimním období, za sníţené viditelnosti, při husté 

dopravě a hrubém porušení pravidel silničního provozu účastníků nehody. [25] 

Výčet nejfrekventovanějších silnic a nebezpečných úseků v kraji je součástí přílohy 2. 

b) Havárie v ţelezniční dopravě 

Osobní a nákladní doprava včetně dopravy nebezpečných látek po ţeleznici je 

provozována na všech tratích Správy ţelezniční a dopravní cesty v kraji. Havárie mohou 

vzniknout nenadále, kritickými místy jsou zejména ţelezniční uzly, ţelezniční přejezdy, 

stanice s nakládacími a vykládacími rampami a seřaďováním vagonů (manipulace 

s nebezpečnými látkami) a tunely. Pravděpodobnost výskytu MU nelze specifikovat, havárie 

můţe vzniknout při hrubém porušení pravidel ţelezničního provozu, poruše signalizačních a 

návěstných zařízení a při narušení dopravní cesty z důvodu ţivelní pohromy. [25] 

c) Havárie v letecké dopravě 

Havárie v letecké dopravě je moţná na celém území kraje. Velkých letadel se tato 

situace týká v leteckém koridoru vedoucího od západu na jihovýchod a je vytyčen spojnicí 

Praha – Brno – Bratislava. Na ostatním území kraje se to týká malých sportovních letadel 

popřípadě vojenských letadel a vrtulníků. K havárii můţe dojít při poruše motorů, kontrolních 

a navigačních systémů, nekázni pilotů nebo při teroristickém útoku spojeném s výbuchem 

letounu.  

Nejrizikovější na letecké dopravě je start a přistání. V období rekreační sezóny je 

zvýšený počet sportovního létání a zvýšená přeprava turistů na dovolenou. To vše zvyšuje 

pravděpodobnost vzniku havárie v tomto období. [25] 

d) Destrukce budov 

Konkrétní místo moţné destrukce budov nelze stanovit. Ohroţeny mohou být stavby 

pro trvalé bydlení i přechodné ubytování především u sídlišť ve městech, hromadné zástavby 

v obcích a u výškových budov. Plošná destrukce většího počtu budov by mohla vzniknout 

ojediněle (povodně, poţáry, zemětřesení). Tento typ MU vzniká většinou jako důsledek 

selhání lidského faktoru, technické závady (projekční, stavební, rozvod plynu) nebo ţivelní 

pohromy. 

Pravděpodobnost výskytu destrukce budov zvyšují rizikové faktory, zejména napojení 

domu na rozvod plynu, manipulace nebo skladování tlakových lahví se zkapalněným plynem, 

narušení konstrukce domu v důsledku stáří nebo nedostatečné údrţby či následek moţného 
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teroristického činu. [25, 36] 

e) Povodeň zvláštní 

Zvláštní povodní se rozumí porucha vodního díla, která můţe vést k jeho havárii 

(protrţení nebo nouzové řešení kritické situace). V JmK představují hrozbu vodní díla Nové 

Mlýny, Boskovice, Letovice, Brno, Opatovice, Oleksovice, Jevišovice, Vranov, Těšetice, 

Výrovice, Znojmo a vodní díla Vír, Dalešice, Mohelno, Mostiště, Koryčany a Osvětimany, 

nacházející se na území sousedních krajů, ale jejich narušením by byly ohroţeny i obce 

v kraji. [25, 36] 

f) Destrukce transformátorů velmi vysokého napětí 

Destrukci transformátoru můţe způsobit především vliv technické závady nebo 

zasaţení bleskem. Následkem toho můţe dojít k plošnému výpadku elektrické energie, kde 

můţe být pro nespecifikované časové období výpadkem postiţeno obyvatelstvo i výrobní 

sféra. [25, 36] 

g) Vyřazení zdroje pitné vody 

Moţný nedostatek pitné vody v kraji se můţe projevit ve všech oblastech, 

zásobovaných zejména z veřejných vodovodních sítí. Nedostatek pitné vody můţe být 

zapříčiněn zejména vyřazením zdroje vody, který je nevyhovující z důvodu znečištění zdroje 

vody závadnými látkami, v důsledku technologických havárií (na úpravnách vod, čerpacích 

stanicích, vodojemech) nebo poklesu vydatnosti vodního zdroje vlivem sucha. [25] 

h) Poţáry  

Nejrizikovějšími objekty jsou všechny stavby s více počty pater pro trvalé bydlení, 

přechodné ubytování (hotely) a komerčně vyuţívané (kanceláře), zejména ve velkých městech 

a dále výrobní objekty zařazené do vyšší kategorie poţárního nebezpečí. 

Příčinou vzniku poţáru mohou být výbuch plynu, jiná technická závada (zkrat 

v elektrických obvodech, nedodrţení zásad bezpečnosti), dětské hry bez dozoru (u obytných 

objektů) a nedodrţení technologie výroby, porušení zásad bezpečnosti práce, technická 

závada na výrobním zařízení, jako důsledek jiné mimořádné události (u výrobních objektů). 

Častou příčinou je také úmyslné zaloţení. 

Co se týče poţárů v těţce přístupných terénech, můţe vzniknout ze zcela nahodilých 

příčin v průběhu celého roku, v letních měsících (sucho, mnoţství lidi v lese) v zimním 

období (topná sezona). Lokalita se dá vytipovat velice těţko. Hlavní příčinou vzniku bývá při 



49 

 

poţáru objektu technická závada v topném systému, nekázeň obyvatel (kouření, hry dětí 

s ohněm), úder blesku, úmyslné zaloţení. Při poţáru lesa pak nedopalek cigarety, rozdělávání 

ohně v přírodě, pálení klestu, úder blesku. [25, 36] 

 

Tab. 6: Seznam objektů s vysokým poţárním nebezpečím [25] 

provozovatel místo 

RWE TRANSGAS, a. s., Praha 
Kompresní stanice Břeclav 

Kompresní stanice Hostim 

FOSFA, a. s., Břeclav Hraniční 268, stáčení a sklad fosforu 

LINDE GAS, a. s., Praha, v. d. c. Brno Černovické nábřeţí 1018, Brno 

ČEPRO, a. s. 
Střelice 

Kloboky u Brna 

Moravské naftové doly, a. s. 

MND Hodonín, Klobouky u Brna 

SNS Ţdánice, Nemotice 

SNS Dambořice 

Odvodňovací stanice ropy Uhřice 

ČS PHM Makro Kaštanová, Brno 

Siad Rajhradice Rajhradice 

Teplárny Brno výtopna Obřanská, Brno 

Sako Brno Jedovnická, Brno 

VIA – REK Rájec – Jestřebí 

Shell letiště Tuřany, Brno 

FLAGA PLYN spol. s r. o. Plnírna PB lahví Hustopeče 

 

i) Úniky nebezpečných látek 

Únik nebezpečných látek můţe nastat u všech objektů, které nebezpečné látky vyrábí, 

skladují nebo s nimi manipulují (čerpací stanice PHM, sklady maziv a paliv, objekty zařazené 

do skupiny A nebo B dle zákona o prevenci závaţných havárií nebo objekty s podlimitním 

mnoţstvím nebezpečné látky, avšak lze u nich předpokládat dopad na obyvatelstvo v okolí). 

K úniku můţe dojít také při přepravě nebezpečné látky. K úniku můţe dojít do ovzduší, vody 

nebo zeminy. 

Pravděpodobnost výskytu MU s únikem látek nelze přesně specifikovat. Příčinou 

můţe být technická porucha na výrobním nebo skladovacím zařízení, nedodrţení technologie 

výroby nebo skladování, druhotný následek jiné provozní havárie nebo pohromy, uloţení 
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nebezpečného odpadu mimo stanovené plochy či nedodrţení postupu u přepravy a 

manipulaci. [25, 36] 

j) Havarijní znečištění vod 

K havarijnímu znečištění vod ropnými produkty můţe dojít průsakem do podzemních 

vod nebo přímo do povrchových vod, únikem do kanalizace nebo kombinací úniků. Únik 

nelze zpravidla časově a prostorově předvídat, můţe se projevit kdekoliv v rámci kraje. 

Přepokládaná místa ohroţení jsou silniční a ţelezniční komunikace a přilehlé okolí, letiště a 

trasy leteckých koridorů, trasy ropovodů, produktovodů a jejich okolí, sklady ropných 

produktů, místa těţby ropy (Hodonín) a čerpací stanice a další prodejní místa. 

Pravděpodobnost znečištění vod závisí na místě a zdroji úniku ropných produktů, 

nejvíc pravděpodobná je nehoda v silniční dopravě a následný únik produktů z roztrţené 

cisterny. Příčinou úniku ropných produktů dále můţe být poškození nádrţí při ţelezniční či 

letecké nehodě, technická porucha na výrobním nebo skladovacím zařízení, nedodrţení 

technologie výroby nebo skladování, druhotný následek jiné havárie či pohromy (poţár, 

povodeň, vichřice). [25] 

k) Radiační nehoda a havárie 

Radiační havárií je událost, která má za následek nepřípustné uvolnění radioaktivních 

látek nebo ionizujícího záření nebo nepřípustné ozáření fyzických osob a jejíţ následky 

vyţadují naléhavá opatření na ochranu obyvatelstva a ţivotního prostředí. Na základě 

podkladů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost je sestaven seznam pracovišť na území 

kraje pouţívajících při své činnosti významné a velmi významné zdroje ionizujícího záření, 

které by mohly způsobit při vzniku MU závaţné poškození zdraví obyvatelstva a zasahujících 

osob. Seznam je uloţen na krajském operačním a informačním středisku.  

Na území JmK se nenachází ţádný velmi významný zdroj ionizujícího záření, pro 

který by byla SÚJB stanovena zóna havarijního plánování a zpracován vnější havarijní plán. 

Radiační havárie (radiační nehoda vyţadující realizaci opatření na ochranu obyvatelstva a 

ţivotního prostředí) můţe vzniknout v Jaderné elektrárně Dukovany (Vysočina).  Stanovená 

zóna havarijního plánování zasahuje výrazně území kraje v části území správních obvodů 

ORP Ivančice, Moravský Krumlov, Rosice a Znojmo. Obyvatelé v zóně havarijního 

plánování (celkem 78 obcí, cca 65 000 obyvatel) jsou poučeni, jak se mají v případě vzniku 

radiační havárie zachovat. Pro případ radiační havárie je zpracován samostatný Vnější 

havarijní plán pro zónu havarijního plánování jaderné elektrárny Dukovany jako základní 

dokumentem sloţek havarijní připravenosti na řešení a realizaci opatření k ochraně 
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obyvatelstva, ţivotního prostředí a majetku. Lze předpokládat, ţe se bude jednat o krizovou 

situaci a bude se postupovat také podle krizového plánu kraje. Mapa zóny havarijního 

plánování je obsaţena v příloze č. 6. [25, 36] 

6.7.3 MU způsobené civilizačními vlivy – společenská a sociální ohroţení 

Mezi společenské a sociální ohroţení, které mohou docílit vznik neţádoucí události, se 

řadí: 

 terorismus, 

 mezistátní konflikt, 

 hospodářské embargo. [25] 

Terorismus 

Je zřejmé, ţe k teroristickému útoku můţe dojít kdekoliv a kdykoliv. Předpokládaná 

místa nejpravděpodobnějšího ohroţení jsou místa a prostory s velkým soustředěním 

obyvatelstva v malé lokalitě (nádraţí, nákupní centra, hotely, sportovní a společenské akce), 

budovy orgánů státní správy, samosprávy, soudy, významné objekty infrastruktury 

(vodárenská, plynárenská zařízení, rozvodny a vedení elektrické energie) či cíle letecké 

dopravy.  

Terorismus není fenoménem poslední doby, ale v současnosti dochází k jeho rychlé 

globalizaci a nabývá fanatických forem. Stává se tedy neodmyslitelnou součástí našeho 

kaţdodenního ţivota. Hrozba terorismu je zcela reálná, pravděpodobnost teroristického útoku 

na území našeho kraje je malá. [25, 36] 

6.7.4 Mimořádné události přesahující hranice kraje 

Mimořádné události přesahující hranice kraje mohou vzniknout zejména 

v příhraničních oblastech se sousedními kraji či státy zejména z následujících příčin: 

 havárie v silniční či ţelezniční dopravě spojené s únikem PHM nebo přepravovaných NL, 

 vlivem přirozených povodní, zejména se jedná o řeku Moravu a Dyji, 

 vlivem zvláštní povodně, řeka Dyje při havárii některého z vodních děl (Vranov, Znojmo, 

Nové mlýny), 

 poţáry při v lesních masivech (oblast Českomoravské a Drahanské vrchoviny), 

 vznik loţisek epidemických nebo epizootických nákaz. [25] 

6.7.5 Mimořádné události šířící se z jiných krajů 

Z jiných krajů se do JmK můţe MU šířit zejména z důvodu: 
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 mimořádná radiační událost spojená s únikem radioaktivních látek do ţivotního prostředí 

z JE Dukovany (Vysočina) či JE Jaslovské Bohunice (Slovensko), 

 havárie v silniční a ţelezniční dopravě spojené s únikem PHM nebo přepravovaných NL, 

 únik nebezpečných látek do vodních toků, zejména dolní tok řeky Morava a horní toky 

řek Svitava a Svratka, či přirozené povodně na těchto řekách 

 zvláštní povodně při havárii vodního díla Dalešice a Mohelno (řeka Jihlava), Vír 

(Svratka), Mostiště (Oslava), Koryčany (Kyjovka), Osvětimany (Klimentský potok), 

 poţáry v příhraničních lesních masivech (Českomoravská a Drahanská vrchovina), 

 vznik loţisek epidemických a epizootických nákaz. [25] 

6.7.6 Stanovení největších zdrojů ohroţení 

V Jihomoravském kraji se nachází 16 objektů, které objemem zásob nebezpečných 

látek spadají do reţimu zákona o prevenci závaţných havárií. Jedná se vyjmenované podniky 

z tabulek 3 a 4 této práce. Tyto objekty v případě vzniku závaţné mimořádné události 

představují rizika vyţadující vyhlášení 2. nebo vyššího stupně poplachu IZS a při 

nepříznivých podmínkách i zvláštní stupeň poplachu. 

Dalším významným rizikem je moţnost vzniku radiační havárie na JE Dukovany, zde 

se předpokládá vyhlášení zvláštního stupně poplachu IZS a krizového stavu. JE leţí na území 

kraje Vysočina, její zóna havarijního plánování zasahuje na území kraje. [27] 

Dalším významným zdrojem moţného ohroţení jsou objekty, kde se skladují větší 

zásoby nebezpečných látek (nespadají do reţimu zákona o prevenci závaţných havárií), ale 

v případě provozní havárie je v jejich blízkosti ohroţeno obyvatelstvo. Jedná se zejména o 

rizika úniku amoniaku ze zimních stadionů, masokombinátů, pivovarů, sodovkáren, mrazíren 

a mlékáren, úniky chlóru z úpraven vody a plaveckých bazénů. Dalším riziko představují 

objekty, kde se skladují látky a hmoty, při jejichţ hoření se uvolňují jedovaté zplodiny, které 

mohou působit na obytné zóny a objekty ohroţené výbuchem. U těchto druhů havárií se 

předpokládá vyhlášení 2. nebo 3. stupně poplachu IZS. [27] 

Další hrozbu představují vodní díla v JmK. Přestoţe četnost havárií na vodních dílech 

je nízká, jsou rizikem a představují značné negativní následky pro obyvatelstvo i celou 

krajskou infrastrukturu. V případě této události by se jednalo o vyhlášení 3. nebo zvláštního 

stupně poplachu IZS. 

Nelze podceňovat ani vznik závaţné havárie v ţelezniční dopravě či hromadnou 

havárii v silniční dopravě ve městě nebo havárii prostředku, který přepravuje nebezpečné 

látky. Zvýšená pozornost musí být věnována ţelezničním uzlům, dálnicím a silnicím 1. třídy 
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(kříţení tras, nadjezdy, mosty, tunely apod.). Pravděpodobnost vzniku tohoto typu havárie je 

poměrně značná. 

Nelze opomenout ani ţivelní pohromy, kterými můţe být kraj postiţen. Jedná se 

zejména o povodně, sněhové kalamity, velké vichřice, rozsáhlé lesní poţáry, nedostatek pitné 

vody, epidemie, epizootie. Přehled významných zdrojů ohroţení v kraji je uveden v příloze 

11. [25, 27] 
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7. Současný stav ochrany obyvatelstva v kraji 

Od 1. ledna 2001 je ochrana obyvatelstva zakotvena v právním řádu České republiky. 

Veškeré kompetence ve výkonu státní správy v oblasti ochrany obyvatelstva se zároveň 

převedly z ministerstva obrany na ministerstvo vnitra ČR. Síly a prostředky určené k ochraně 

obyvatelstva jsou začleněny do IZS a jsou vytvořeny legislativní poţadavky ke zřizování 

zařízení civilní ochrany.  

IZS tvoří v kraji základní pilíř při koordinování činností a postupů jeho jednotlivých 

sloţek při přípravě na mimořádné události, při záchranných a likvidačních pracích a při 

ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení KS (stav nebezpečí, nouze, stav ohroţení státu 

a válečný stav). Základním opatřením pro efektivní realizaci opatření ochrany obyvatelstva je 

jejich zapracování v havarijních a krizových plánech kraje a plánech obrany. Odpovědnost za 

jejich provedení je rozdělena na orgány státní správy a samosprávy, na právnické, podnikající 

fyzické a fyzické osoby, jinými slovy na všechny. Zkušenosti také prokázaly, ţe fungování 

IZS se osvědčilo. Dokladem toho je účinné zvládání MU, ke kterým v kraji dochází. 

Organizováním záchranných a likvidačních prací a přijímáním krizových opatření krizovými 

štáby dochází ke sníţení materiálních škod a zmírnění následků neţádoucích událostí. Mezi 

základní plnění úkolů civilní ochrany patří zejména varování a vyrozumění, evakuace, 

nouzové přeţití, ukrytí, individuální ochrana a organizování humanitární pomoci [27].  

 

7.1 Plánování v rámci ochrany obyvatelstva 

  Mezi základní plány, které se týkají havarijního plánování, patří vnější havarijní 

plány a havarijní plány krajů. Tyto plány jsou samostatné přílohy krizového plánu kraje. 

Jedná se o dokumenty potřebné ke zvládání krizových situací při MU. Součástí havarijního 

plánu kraje jsou následující plány konkrétních činností: 

 Plán vyrozumění, 

 Traumatologický plán, 

 Plán varování, 

 Plán ukrytí obyvatelstva, 

 Plán individuální ochrany obyvatelstva, 

 Plán evakuace obyvatelstva, 

 Plán nouzového přeţití obyvatelstva, 

 Plán monitorování, 
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 Pohotovostní plán veterinárních opatření, 

 Plán veřejného pořádku a bezpečnosti, 

 Plán ochrany kulturních památek, 

 Plán hygienických a protiepidemických opatření, 

 Plán komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky,  

 Plán odstranění odpadů vzniklých při mimořádné události.  

 

HZS kraje nadále zpracovává vnější havarijní plány pro: 

 zónu havarijního plánování JE Dukovany (dle zákona č. 18/1997 Sb.), 

 pro zónu havarijního plánování objektů a zařízení s nebezpečnými chemickými 

látkami, které jsou dle zákona o prevenci závaţných havárií zařazeny do skupiny B, 

(tabulka 5). 

 

Na území kraje však existují i další objekty a zařízení, které se zabývají problematikou 

NL, pro které se nezpracovávají vnější havarijní plány dle právních předpisů, ale které také 

představují výrazný zdroj moţného ohroţení pro obyvatelstvo. Ve vyhlášce 328/2001 Sb. [28] 

se uvádí, ţe pro výskyt jednoho druhu mimořádné události se popíše nejvíce nebezpečná 

varianta a u ostatních se uvedou pouze odlišnosti a specifika. Tento postup se v případě 

realizace opatření na ochranu obyvatelstva v okolí ohroţujících objektů jeví jako 

nedostatečný, proto HZS kraje k zajištění plánované havarijní připravenosti zpracoval „Plány 

opatření pro případ vzniku mimořádné události“ pro území v okolí provozovatelů 

nebezpečných látek, kde právní předpis nestanovuje vypracovat vnější havarijní plán. Plány 

opatření řeší základní opatření ochrany obyvatelstva při vzniku MU. Konkrétní záchranné a 

likvidační práce jsou poměrně dostatečně popsány ve vnitřních předpisech HZS ČR a pro 

některé druhy MU v typových činnostech sloţek IZS. Plány opatření jsou zahrnuty do 

havarijního plánu kraje. Výčet těchto plánů je uveden v příloze 11. [11, 25, 27] 

 

7.2 Hlavní úkoly ochrany obyvatelstva 

Mezi hlavní úkoly ochrany obyvatelstva patří varování, ukrytí, evakuace, individuální 

ochrana, nouzové přeţití a organizování humanitární pomoci. Zabezpečení těchto úkolů 

v kraji si popíšeme. 
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7.2.1 Varování a vyrozumění 

Provozovaný SSRN HZS JmK je vůči koncovým prvkům varování (sirény, pagery) 

systémem jednosměrným. Zajišťuje pouze předávání aktivačních příkazů pro varování a 

vyrozumění koncovými prvky. Systém neumoţňuje získat přehled o tom, zda koncové prvky 

provedly poţadovanou činnost a v jakém provozním stavu se nacházejí.  

V současné době je zabezpečeno pouze monitorování základnových stanic 

infrastruktury a komunikačních kanálů mezi jednotlivými zadávacími terminály (na úrovni 

operačních středisek HZS JmK). Tyto informace jsou předávány na krajské operační a 

informační středisko (řídící pracoviště SSRN - KOPIS).  

Co se týká pokrytí signálem, území kraje je z 98 % pokryto signálem SSRN ve vztahu 

k osídleným lokalitám. U ţádného koncového prvku varování není zajištěna kontrola, zda 

prvek aktivační povel provedl či je v provozuschopném stavu. Závady jsou zjištěny 

s několikadenním zpoţděním (zpravidla při pravidelných zkouškách sirén), případně při 

nutnosti vyhlásit poplach z operačních středisek HZS, coţ s sebou v takovém případě přináší 

potřebu náhradního způsobu varování (či svolání jednotky dobrovolných hasičů) a tím i 

časovou prodlevu. Náhradní způsob varování obyvatelstva se zpravidla provádí za pouţití 

ručních sirén, zvonů, rozhlasových vozů, amplionů, spojkami. Celkový přehled koncových 

prvků varování a vyrozumění a přehled vysílačů SSRN jsou obsaţeny v příloze 7. 

V posledních několika letech jsou v nejvíce inkriminovaných oblastech (zátopová 

území a hustě osídlené oblasti ohroţené únikem nebezpečných škodlivin) budovány 

elektronické sirény. Jsou to podstatně sloţitější zařízení neţ rotační sirény a pravděpodobnost 

poruchy je tedy větší. Navíc jsou vybaveny záloţními akumulátory s poměrně velkou 

kapacitou. V případě, ţe dojde z nějakého důvodu k dlouhodobějšímu přerušení dodávky 

elektrické energie (úmyslné nebo nechtěné vypnutí přívodu nebo jističe), můţe dojít k 

automatickému odpojení akumulátorů, aby se předešlo jejich úplnému vybití. Jejich výměna 

je poměrně drahou záleţitostí - řádově tisíce korun na jednu baterii. Proto je nutné, aby tyto 

prvky varování byly rovněţ pod trvalým dohledem. [25, 27] 

7.2.2 Evakuace 

Evakuace obyvatel z území postiţenou nějakou MU a zabezpečení jejich nouzového 

ubytování a přeţití jsou zapracovány v havarijním plánu kraje a v příslušných povodňových 

plánech pro události, které vyţadují vyhlášení 3. nebo zvláštního stupně poplachu a plánuje se 

i ze zón havarijního plánování objektů, které musí vypracovat vnější havarijní plán. V kraji se 

jedná o evakuaci z míst ohroţených přirozenými povodněmi, zvláštními povodněmi a 
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z prostorů ohroţených následky radiační havárie a technologickými haváriemi spojenými 

s únikem nebezpečných látek. V součtu se evakuace v kraji můţe dotknout aţ 350 000 osob. 

Evakuace se přednostně plánuje: 

 pro děti do 15 let, 

 pro pacienty ve zdravotnických a v sociálních zařízeních, 

 doprovod pro tyto osoby. 

Po zkušenostech z povodní z uplynulých let se zjistilo, ţe na území kraje nejsou 

dopracována ještě některá organizační a personální opatření evakuace, která vyplývají 

z vyhlášky č. 380/2002 Sb. [27] Jedná se zejména o zřízení zařízení civilní ochrany pro 

zajištění evakuace u obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob. Jednotky sboru 

dobrovolných hasičů a zařízení CO se budou podílet na zabezpečení evakuace (doprovod, 

péče o evakuované), zabezpečení nouzového přeţití a organizován humanitární pomoci. 

Současně se také projevil trend, ţe asi 60 % evakuovaných osob se umístí u svých příbuzných 

a známých a zajistí si přepravu vlastními prostředky.  

S evakuačními opatření se v rámci kraje počítá z míst ohroţených přirozenou povodní 

při stoleté vodě a z prostorů ohroţených povodněmi zvláštními. Veškerá tato opatření jsou 

řešena v rámci povodňových plánů. Evakuace z těchto oblastí se dotýká cca 76 000 osob. 

V kraji je 178 míst ohroţených technologickými haváriemi spojenými s únikem 

nebezpečných látek nebo s nebezpečím výbuchu, evakuace se v tomto případě týká 110 000 

osob. 

Pro náhradní ubytování v případě evakuace se počítá v rámci kraje s 390 objekty 

s předpokládanou kapacitou asi 48 500 osob. Jde zejména o školská zařízení či hotely a 

ubytovny. [12, 25, 27] 

Zabezpečení evakuace 

Jedná se zejména o pořádkové a bezpečnostní zabezpečení v součinnosti s orgány 

Policie ČR, městské policie, při rozsáhlé MU po schválení vládou téţ Armádou ČR. Opatření 

zahrnují uzavření ohroţeného prostoru, usměrňování dopravy a regulace při samovolné 

evakuaci, ochranu a střeţení opuštěného majetku, udrţení veřejného pořádku, zamezení 

vstupu nepovolaným osobám do ohroţených prostor, uzávěry komunikací. 

Dopravní zabezpečení se zajišťuje příslušnými orgány obce a provozovateli 

hromadné přepravy. 

Zdravotnické zabezpečení zahrnuje zabezpečení poskytování předlékařské pomoci, 

převozu do zdravotnických zařízení a hygienické opatření.  



58 

 

Zabezpečení ubytování, zásobování a distribuce zásob je zajištěna v navazujících 

opatřeních nouzového přeţití obyvatelstva. Jedná se zejména o zabezpečení nouzového 

stravování, zásobování pitnou vodou, potravinami a předměty nezbytné k přeţití. 

Mediální zabezpečení se zajišťuje prostřednictvím orgánů obcí a KOPIS vyuţitím 

koncových prvků varování. Jedná se zejména o zabezpečení varování obyvatelstva, vydání 

návodů pro chování a další předání důleţitých informací. [25] 

7.2.3 Individuální ochrana 

Individuální ochrana se v rámci kraje realizuje: 

 prostředky improvizované ochrany, 

 prostředky individuální ochrany, 

 kombinací uvedených způsobů. 

K individuální ochraně před účinky nebezpečných škodlivin při mimořádných 

událostech v mírově době vyuţívá obyvatelstvo prostředky improvizované ochrany 

dýchacích cest, očí a povrchu těla (čepice, šály, kombinézy, pláště, rukavice, nepromokavá 

obuv, uzavřené brýle, navlhčené kapesníky, ručníky) a to zejména kdyţ z technických a 

časových důvodů nebude moţné zabezpečit evakuaci osob či jejich ukrytí. Tyto prostředky, 

které si občané zřizují svépomocí z vlastních prostředků, nahrazují pouze minimálně 

prostředky individuální ochrany. Do přijetí koncepce ochrany obyvatelstva a vyhlášky č. 380 

v roce 2002 [26, 29] byly prostředky individuální ochrany zabezpečovány plošně pro 

obyvatelstvo a materiál civilní ochrany byl určen pro vybavení jednotek a sluţeb civilní 

ochrany. Tento materiál byl uloţen na obcích, ve školách, zdravotnických a sociálních 

zařízeních a u dalších subjektů. V současné době jsou tyto prostředky individuálních ochrany 

odsunuty do skladů HZS ČR.  

V případě KS (stav ohroţení státu a válečný stav) se provádí výdej prostředků 

individuální ochrany kategoriím obyvatelstva, a to: 

 dětem do 18 let věku, respektive do ukončení úplného středního vzdělání nebo 

úplného středního odborného vzdělání v souvislém denním studiu, 

 osobám umístěným ve zdravotnických a sociálních zařízeních, 

 osobám v jejich doprovodu.  

Za doprovod je povaţován personál předškolních, školských, zdravotnických, 

sociálních a dalších zařízení a jeden z rodičů v případě neumístěných dětí v předškolských a 

školských zařízeních.  

Pro stanovené kategorie jsou určeny PIO: 
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a) pro osoby (děti) ve věku  do 1, 5 roku – dětský ochranný vak 

    od 1,5 do 6 let – dětská ochranná kazajka 

    od 1,5 do 18 let – dětská ochranná maska 

b) osoby ve zdravotnických a sociálních zařízeních -  lícnice ochranné masky CM-3 a CM-4 

c) pro doprovod (včetně personálu) osob - lícnice ochranné masky CM-3 a CM-4.  

Pro výše stanovené kategorie osob budou prostředky individuální ochrany uloţeny ve 

skladech určených rozhodnutím příslušných orgánů. V zóně havarijního plánování JE 

Dukovany je obyvatelstvo vybaveno rouškami ve dvojím obloţení. Jejich uloţení je 

v kompetenci obcí.  

Ostatní obyvatelstvo musí prostředky nakoupit ve specializovaných prodejnách. 

Souhrnný přehled o kapacitách školských, zdravotnických, sociálních a jiných zařízeních a 

počtech neumístěných osob za kraj pro jejich zabezpečí prostředky individuální ochrany a 

seznam moţných prodejců v kraji je uveden v příloze 8. [25, 26, 27] 

7.2.4 Nouzové přeţití a humanitární pomoci 

Předpokládaná základní opatření nouzového přeţití na území kraje v závislosti na 

druhu MU jsou uvedena v následující tabulce. 

 

Tab. 7: Základní opatření nouzového přeţití obyvatelstva [25] 
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Povodně velkého rozsahu - přirozené, zvláštní       

Vichřice       

Sněhové kalamity       

Epidemie       

Epizootie       

Radiační havárie       

Havárie velkého rozsahu způsobené vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami a chemickými 

přípravky 
      

Havárie velkého rozsahu v silniční, ţelezniční nebo 

letecké dopravě 
      

Technické a technologické havárie velkého rozsahu jako 

poţáry, exploze a destrukce staveb 
      

Narušení dodávek potravin a pitné vody       

Následky váţných teroristických útoků       

Pouţití jaderných zbraní při váţném teroristickém útoku       

Pouţití chemických zbraní při váţném teroristickém útoku       

Pouţití biologických zbraní při teroristickém útoku       
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K zajištění náhradních ubytovacích kapacit pro obyvatelstvo se budou prioritně 

vyuţívat objekty se stacionárními lůţkovým, stravovacím a hygienickým vybavením. Mobilní 

zařízení (kontejner pro nouzové přeţití HZS kraje – Příloha 9) je chápán pouze jako 

krátkodobé řešení či jako shromaţdiště evakuovaných osob s následným přesunem do 

stacionárních zařízení. 

HZS kraje organizuje a koordinuje opatření nouzového přeţití obyvatelstva a 

humanitární pomoci v kraji. Na úrovni správních obvodů ORP bude vyuţíván materiál pro 

nouzové přeţití, který je majetkem HZS kraje. Jsou vytvořeny jednotné soupravy 

k okamţitému nebo následnému pouţití (Příloha 10). Soupravy k okamţitému pouţití 

obsahují vybavení pro 20 osob a jsou uloţeny na poţárních stanicích. U kaţdého ÚO jsou 

zřízeny soupravy k následnému pouţití, které umoţňují nouzové ubytování a přeţití 50 

osobám. Při MU většího rozsahu se nadále můţe počítat s moţností nasazení základny 

humanitární pomoci Armády ČR a moţností humanitární pomoci v působnosti MV – GŘ 

HZS ČR. Za krizových situací lze ţádat i zásoby humanitární pomoci ze Správy státních 

hmotných rezerv. 

Humanitární pomoc lze poskytovat a přijímat k uspokojení základních ţivotních 

potřeb obyvatelstva a k obnově území postiţených MU formou věcných nebo finančních 

prostředků, sluţeb či speciálních prací. HZS kraje poskytuje humanitární pomoc v době, kdy 

není vyhlášen krizový stav ze svých zásob. 

 

Tab. 8: Přehled skladů materiálů humanitární pomoci v kraji [25] 

 Organizace okres adresa 

Zdravotnická záchranná sluţba Blansko O. Kubína 179, Boskovice 

Český červený kříţ - oblastní spolek BM Brno - Město Štefánikova, Brno 

Český červený kříţ - oblastní spolek BO Brno - Venkov Brno 

Český červený kříţ - oblastní spolek BV Břeclav  

Český červený kříţ - oblastní spolek HO Hodonín tř. Dukelských hrdinů 1, Hodonín 

Český červený kříţ - oblastní spolek ZN Znojmo Masarykovo nám. 19, Znojmo 

   

HZS ČR je schopen poskytnout humanitární pomoc v základních ţivotních potřebách 

obyvatelstvu postiţenému MU na dobu nezbytně nutnou v počtu asi 750 osob. Sloţení 

materiálu v soupravách umoţňuje poskytnout postiţenému obyvatelstvu základní oblečení, 

přikrývky, základní hygienické potřeby, výdej teplých nápojů a jednoduché stravy, případně 

poskytnou omezené skupině nouzové přístřeší ve stanech, nelze-li postiţené umístit do 

objektů náhradního ubytování. Velmi dobře se rozvinula spolupráce s nevládními 
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neziskovými organizacemi, se kterými má HZS kraje uzavřeny dohody a na základě nich se 

v případě MU stávají ostatními sloţkami IZS. [25, 27] 

7.2.5 Ukrytí  

Ukrytí je základním opatřením kolektivní ochrany obyvatelstva. Jeho hlavním cílem je 

ochrana osob před účinky a následky ozbrojených konfliktů a mimořádných událostí 

spojených s únikem radioaktivních nebo jiných NL. Způsob a rozsah kolektivní ochrany 

ukrytím je stanoven plánem ukrytí obyvatelstva, který je součástí havarijního plánu kraje nebo 

vnějších havarijních plánů pro zóny havarijního plánování. 

Co se týče úkrytů v JmK, v minulosti a současné době byly vytipovány následující 

druhy úkrytů: 

 stálé úkryty (dále jen SÚ) 

 improvizované úkryty (dále jen IÚ) 

Pro zabezpečení ukrytí ve stálých úkrytech zřizují obce, podnikající fyzické osoby a 

právnické osoby (pokud jsou vlastníky nebo nájemci úkrytu) zařízení civilní ochrany. 

Vlastníci zajišťují také údrţbu SÚ, umoţňují orgánům HZS vstup do úkrytů za účelem 

kontrol, údrţby, oprav. [25] 

Stálé úkryty byly budovány s různými ochrannými vlastnostmi podle potřeby 

konkrétního místa po vyhodnocení rizik, která obyvatelům nebo zaměstnancům v daném 

místě hrozila. Rozhodujícím kritériem pro jejich výstavbu byla v minulosti kategorizace 

území (zařazení měst, prostorů a vodních děl do kategorií podle předpokládaného napadení 

zbraněmi hromadného ničení nepřítelem). 

Výstavba stálých úkrytů probíhala v etapách dle tehdy platných předpisů, přičemţ se 

neustále zvyšovaly nároky na jejich ochranné vlastnosti a tomu odpovídající technologické 

vybavení.  

V letech: 

 1953-55     CO Stav 23 

 1956-59     CO Stav 122, 123 

 1959-71     ŠCOS Tech 2-18,19,20 

 1971-80     Prozatímní ŠCOS Tech 2-28 

 1981-2000     MNO CO 6-2,3,4 a další. 

 

Do roku 1980 byly budovány vesměs malokapacitní SÚ k mírovému vyuţití jako 

sklady materiálu CO. V letech 2002-5 byl materiál CO odvezen do centrálních skladů a tyto 
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SÚ zůstaly bez uţitku. Dodatečné úpravy k jejich plnohodnotnému dvouúčelovému vyuţití 

byly a jsou technicky náročné a finančně nákladné. Pouze výjimečně byly SÚ jiţ ve fázi 

projektové přípravy dvouúčelově řešeny jako společenské prostory. Specifické místo mají 

stálé úkryty (dvojúčelovky - kino/úkryt), které po vytvoření nových krajů jiţ v kraji nejsou. 

Nové předpisy od roku 1981 řešily z důvodu efektivnosti vynakládaných prostředků 

dvouúčelovost přímo stavebně i technologicky, přičemţ nejefektivnější řešení v rámci komplexní 

bytové výstavby vycházelo vyuţití jako podzemní parkoviště. 

Na začátku devadesátých let stát přestal poskytovat finanční prostředky na výstavbu 

nových stálých úkrytů. Nejednalo se jiţ o výstavbu, ale provádělo se pouze dokončení 

výstavby jiţ rozestavěných SÚ a prováděla se údrţba stávajícího úkrytového fondu. Poslední 

a také jediný úkryt vybudovaný po roce 1989 se nachází v obci Vémyslice - kapacita 290 

ukrývaných (kolaudace v roce 1997). Obec Vémyslice se nachází v zóně havarijního 

plánovaní Jaderné elektrárny Dukovany, proto došlo k jeho vybudování za působení 

Okresního úřadu Znojmo - referátu obrany a ochrany. Tento dvouúčelový úkryt má tedy 

s přihlédnutím na riziko vyplývající ze zmíněné jaderné elektrárny své opodstatnění. 

V následujícím grafu je zachycen počet SÚ v jednotlivých letech na území kraje. Je 

vidět, ţe počet SÚ se rapidně sniţuje. Plyne to z koncepce ochrany obyvatelstva [26] kde se 

uvádí, ţe stávající fond SÚ v kraji nebude novou výstavbou z prostředků státu nadále 

rozšiřován. HZS kraje navíc nevlastní ţádný objekt SÚ a na základě ţádostí oprávněných 

orgánů (vlastníci nebo uţivatelé), po posouzení vyuţitelnosti a technického stavu postupně 

SÚ vyřazuje z evidence. Jedná se zejména o úkryty, které jsou ve špatném technickém stavu a 

na jejichţ běţnou údrţbu musí být vynaloţeno nadměrné mnoţství finančních prostředků. Je 

třeba dodat, ţe v současné době neprobíhá ze strany HZS ČR ţádné financování údrţby SÚ, 

tu zajišťují majitelé SÚ. 

 

Graf 5: Počty SÚ v kraji v jednotlivých letech (zdroj HZS kraje) 
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Stávající úkrytový fond na území kraje v současné době čítá celkem 174 SÚ 

s celkovou kapacitou 28 155 ukrytých osob, coţ činí asi 2,5 % obyvatel kraje. 

 

Tab. 9: Počet stálých úkrytů dle jednotlivých UO k 1. 2. 2011 (zdroj HZS kraje) 

UO 
Stálé úkryty celkem 

z toho 

Stálé tlakově odolné 

úkryty 

Stálé tlakově neodolné 

úkryty 

počet kapacita Počet Kapacita Počet kapacita 

Blansko 20 3 795 19 3 695 1 100 

Brno - Město 138 21 590 120 20 395 18 1 195 

Brno - Venkov 4 640 2 360 2 280 

Břeclav 6 405 6 405 0 0 

Hodonín 4 1 325 4 1 325 0 0 

Vyškov 0 0 0 0 0 0 

Znojmo 2 400 2 400 0 0 

Celkem 174 28 155 153 26 580 21 1 575 

 

 

Graf 6: Počet ukrytí obyvatel kraje v % (zdroj HZS kraje) 

 

Vzhledem k tomu, ţe kapacita ukrývaných v SÚ je na počet obyvatel v kraji velmi 

malá (asi jen 2,5 %) a navíc jsou úkryty nerovnoměrně rozmístěny (na okrese Vyškov se 

nenachází jiţ ani jeden SÚ), je řešení kolektivní ochrany ukrytím v kraji nedostatečné. 

Z důvodu finančních úspor a s ohledem na Koncepci ochrany obyvatelstva [25] kde se uvádí, 

ţe SÚ nelze při MU a KS nevojenského charakteru vyuţít zejména s ohledem na dobu 

zpohotovení a nerovnoměrného rozmístění se jako rozhodující způsob pro kolektivní ochranu 

ukrytí obyvatelstva jeví improvizované ukrytí budované svépomocí. Orgány obcí budou 

tedy ve spolupráci s HZS krajů sehrávat významnou roli při organizování ukrytí. Jedná se 

zejména o vytipování objektů a prostorů vhodných pro tyto účely. Při nárůstu hrozby 

válečného konfliktu budou vyuţity jak SÚ funkční, tak vyřazené, které by byly zprovozněny 
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technický stav i po doplnění technologií, budou zařazeny do plánu ukrytí jako úkryty 

improvizované společně s dalšími vytipovanými podzemními či jinými částmi obytných 

domů, provozních a výrobních objektů.  

 

Ke zkvalitnění připravenosti obyvatelstva se doporučuje zpracovat program výchovy a 

vzdělávání obyvatelstva ke krizové připravenosti, ochraně a obraně. Převáţná část občanů 

není dosud dostatečně informována a připravena správně reagovat na mimořádné události a 

poskytnout pomoc sobě i svým blízkým. Občané totiţ neznají svá práva a povinnosti při 

vzniku MU a KS. Dostávají se tak do role pasivního objektu a jsou zcela závislí na činnosti 

sloţek IZS a dalších organizací. Je tedy třeba prostřednictvím informování zvýšit připravenost 

obyvatelstva všech věkových skupin. Základním prvkem systému ochrany obyvatelstva a 

problematiky improvizovaného ukrytí je totiţ informovaný, připravený občan. K tomuto 

účelu poskytují orgány obcí, kraje a státní správy (včetně HZS kraje) informace o moţných 

ohroţeních, opatřeních a postupů při řešení následku MU. To má tvořit základní znalosti a 

dovednosti k sebeochraně a vzájemné pomoci. HZS kraje dodal proto na všechny obecní 

úřady v kraji, základní a střední školy příručky pro obyvatele Sebeochrana obyvatelstva [4] 

nebo Kolektivní ochrana ukrytí obyvatelstva [14] a další (např. Vaše cesty k bezpečí – aneb 

chytré blondýnky radí). [13, 25, 27] Zdrojem informací pro občany jsou také internetové 

stránky HZS kraje – www.firebrno.cz. [35] 

Koncepce [26] uvádí, ţe se nepředpokládá další budování úkrytového fondu. Je tedy 

třeba také soustředit pozornost na opatření k eliminaci aktuálních hrozeb a rizik. Především 

rizik ţivelních pohrom, havárií při výrobě, skladování nebo přepravě nebezpečných látek, 

hrozbu teroristických útoků s pouţitím chemických, biologických, radiologických a jaderných 

zbraní, látek či prostředků. Je tedy třeba vynakládat prostředky ze státního rozpočtu na 

preventivní a ochranná opatření jako výdaje na vzdělávání na úseku ochrany obyvatelstva, 

modernizaci a provozování systému varování a vyrozumění, jeho propojování s hromadnými 

informačními prostředky, monitorování, zjišťování a označování nebezpečných oblastí. Další 

výdaje by měly být směřovány na přípravu příslušníků zasahujících jednotek a personálu 

zařízení CO a na zvyšování povědomí laické veřejnosti o chování občana za MU a KS. Další 

opatření je třeba soustředit na rozvoj a doplňování techniky a technického vybavení a dbát, 

aby nedocházelo k morálnímu zaostávání zásahové techniky a zajistit její modernizaci.  

http://www.firebrno.cz/
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Návrh opatření se zaměřením na ukrytí 

S ohledem na Koncepci ochrany obyvatelstva, na výše uvedené v práci a na moţnosti 

kolektivní ochrany obyvatelstva ukrytím navrhuji pravidelně aktualizovat plány ochrany 

obyvatelstva včetně plánů ukrytí. Obecním úřadům informovat obyvatelstvo o moţném druhu 

ohroţení, poskytovat informace o způsobu ukrytí a organizovat školení této problematiky 

zejména informovat obyvatelstvo o vytipovaných podzemních, suterénních či jiných částí 

domů vhodných k improvizovanému ukrytí, moţností pouţití stavebních či jiných materiálů 

k zabezpečení těchto prostor svépomocí a zároveň vést evidenci těchto objektů. Při nové 

výstavbě pamatovat na moţnost umístění improvizovaných úkrytů a stavby financované 

prostředky státního rozpočtu zohlednit technickými parametry tak, aby tyto objekty bylo 

moţné vyuţít na zřízení případného IÚ.  

Dále je třeba zamyslet se nad komerčním vyuţitím SÚ, z jehoţ výtěţku by byl hrazen 

provoz a běţné náklady na údrţbu a tím bylo minimalizováno další moţné vyřazování SÚ. 

Specificky lze v JmK doporučit vyuţití vinných sklepů, které podobně jako suterény 

budov spadají do kategorie vhodných prostor k zabezpečení improvizovaného ukrytí. Tyto 

prostory lze v případě dostatku času, sil a prostředků upravit na IÚ. Vinné sklepy však lze 

k tomuto účelu vyuţít pouze za předpokladu výrazného omezení, případně úplného 

pozastavení jejich provozu.  

Obyvatelstvu lze připomenout, ţe bliţší informace o zabezpečení ukrytí lze získat na 

obecních úřadech, které ze zákona zajišťují v rámci plnění opatření ochrany obyvatelstva i 

ukrytí svých obyvatel. 
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Závěr 

Diplomová práce byla zaměřena na zabezpečení hlavních úkolů ochrany obyvatelstva 

v Jihomoravském kraji zejména varování a vyrozumění, evakuace, ukrytí a nouzové přeţití 

obyvatelstva. Je poskytnut ucelený přehled o moţných zdrojích rizika s cílem vytipovat ty 

nejzávaţnější, které by mohly vést k neţádoucí mimořádné události a vynutily by si provádění 

záchranných a likvidačních prací základních a ostatních sloţek IZS. V práci je představen 

Jihomoravský kraj, jeho geografická, demografická charakteristika, důleţité infrastruktury, 

hydrologické a klimatologické podmínky. Byl stanoven návrh opatření k ochraně obyvatelstva 

se zaměřením na ukrytí. Tím byl splněn cíl práce. 

Z práce vyplývá, ţe hlavní úkoly vedoucí k zabezpečení ochrany obyvatelstva v kraji 

akceptují současnou legislativu zaměřenou na přípravu a řešení mimořádných událostí, 

krizových situací a v naplňování opatření a úkolů ochrany obyvatelstva. Dále se vychází 

z předpokladu, ţe na území České republiky bezprostředně nehrozí ţádný významný válečný 

konflikt a proto je moţné se soustředit zejména na přípravu a řešení situací po vzniku různých 

ţivelních pohrom či z důvodu havárií. Vychází se z předpokladu, ţe v kraji se nachází řada 

subjektů, které by v případě havárie způsobily rozsáhlé kontaminace ţivotního prostředí či 

moţné ohroţení na ţivotech a zdraví obyvatel. Významným zdrojem nebezpečí je i jaderná 

elektrárna Dukovany, pro kterou je zpracován a schválen vnější havarijní plán. Dalším 

významnými nebezpečnými objekty jsou zejména vodní díla, která v případě protrţení hráze 

mohou zasáhnout velmi rozsáhlá území, způsobit ztráty na ţivotech a značné materiální 

škody. Opatření v záplavových územích jsou řešeny příslušnými orgány v povodňových 

plánech.  

Rozhodující opatření ochrany obyvatelstva na území kraje jsou proto různá 

preventivní a ochranná opatření, zejména varování obyvatelstva, vyrozumění příslušných 

orgánů a dotčených sloţek IZS, včasný a efektivní zásah sloţek IZS a dalších subjektů, 

realizace evakuačních opatření a následné řešení opatření nouzového přeţití obyvatelstva. 

S tím souvisí potřeba dovybavení a modernizace techniky a technického vybavení, 

systematická příprava příslušníků zasahujících jednotek a zejména pak zvyšování 

informovanosti obyvatelstva.  
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